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GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTENE 11.06.21, 15.06.21 OG 23.06.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtene 11.06.21, 15.06.21 og 23.06.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 11.06.21 

Protokoll fra møte 15.06.21 

Protokoll fra møte 23.06.21 
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REFERATSAKER  
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Referatene tas til orientering. 
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Beredskapsledelsen 

Utvikling Sistranda sentrum  

Dyrøy ferjeleie - detaljplanlegging i gang 

Kraftsituasjonen 

22.juli-markering Sletta kirke 

Trøndersk matfestival  

Marint samarbeid 

Valgkampåpning på Mausund 

AtB - forslag om endring av ruter 

NHO-besøk 

Tunnelprosjektet 

 
 

 

 



Saknr: 141/21 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

17.08.2021 

Arkivsaksnr: 

21/1765 

Sak nr: 

141/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

141/21 Formannskapet 17.08.2021 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

- Status Korona 

- Status uønsket hendelse  

- Sommeravviklingen  

- Turistinformasjon, mye besøkt. Startes evaluering  

- Ny kultursjef på plass. Elin Karpinski Strandheim 

- Formannskapets tur til Nærøysund, praktisk info 

- Gravplassen på Hamarvika og grensesteiner 

- Andre orienteringer i møte 

- Dagens sykehjem, teamsmøte med interessenter, ønske om å lukke møtet under 

presentasjon. KL § 11.5 B)  
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MULIGHETSSTUDIE FOR NÆRING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Mulighetsstudien for næringsarealer i Frøya kommune tas til etterretning. Studien skal legges 

til grunn for den tematiske rulleringen av kommuneplanens arealdel. 
 

 

Vedlegg: 

 

1. Mulighetsstudie for næringsarealer i Frøya kommune, juli 2021. 

2. Mulighetsstudie industriområder Frøya – Kostnadsoverslag, Prosjektutvikling Midt Norge AS, 

12.07.2021. 

3. Mulighetsstudie fire nye næringsområder Frøya. Innledende vurdering av mulige konflikter i 

forhold til fuglearter med hovedvekt på hubro, Odontovet AS ved Martin Pearson, 19.06.2021. 

4. Sammendrag av næringsundersøkelse 2021, Blått kompetansesenter, 14.06.2021 

5. Teknisk Rapport Skarpneset kai, Åkerblå, 11.06.2021 

6. Teknisk Rapport Husvika kai, Åkerblå, 30.06.2021. 

 

Saksopplysninger:   

 

I Frøya kommunes planstrategi, vedtatt 29.10.20, ble følgende strategi vedtatt:  

«En ønsker å tilrettelegge og konsentrere næringsutviklingen, både for de som er avhengige 

av tilgang til sjø, og de som ikke trenger tilgang til sjø. Det er et ønske om å kanalisere rett 

virksomhet til rett sted.» 

 

Den 26.11.2020 vedtok kommunestyret i Frøya kommune, følgende (sak 125/20): 

«Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med strategisk næringsplan, handlingsplaner for 

 næring og tematisk rullering av kommuneplanens arealdel, i tråd med organisering og  

 fremdriftsplan som fremmet i saksfremlegget.» 

 

Vedtaket er et resultat av politiske signaler om at det er ønskelig å tilrettelegge og konsentrere 

næringsutviklingen på Frøya. Arbeidet skal ende opp i en administrativ anbefaling av hvilke områder 

som foreslås avsatt til næring i revideringen av kommuneplanen. 

 

Den administrative arbeidsgruppa for arbeidet med mulighetsstudien har bestått av følgende personer: 

- Kitt Julie Hansen, Virksomhetsleder Plan, Miljø og Forvaltning 

- Anders Bakken Hekland, Kommuneplanlegger 

- Nils Jørgen Karlsen, Næringsrådgiver 

- Siri Bø Timestad, Innleid planressurs Norconsult 
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- Jon Birger Johnsen, Innleid planressurs Kystplan 

Styringsgruppa for arbeidet er formannskapet. 

 

Hovedhensikten med denne mulighetsstudien er å kartlegge mulighetsrommet for utvikling av 

næringsarealer i Frøya kommune.  

 

Arbeidsgruppa har i mulighetsstudien lagt vekt på fortetting av eksisterende utbygde og vedtatt 

utbygde næringsarealer fremfor åpning av nye utbyggingsområder. Dette for å kunne bidra til en 

bærekraftig utvikling med søkelys på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i 

tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en 

arealbruk som reduserer mulige konflikter mellom ulike interesser. 

 

Arealene i mulighetsstudien har blitt vurdert med tanke på egnethet for eksisterende næringsarealer, 

muligheter for utvidelse av disse og muligheter for nye næringsarealer. Det har også blitt gjennomført 

en konsekvensutredning av mulige utvidelsesarealer og nye arealer i studien. Disse utredningene er 

viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. 

Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. 

 

I mulighetsstudien foreslås også en strategi for i hvilken grad kommunen eller private aktører skal eie 

grunn, sørge for regulering, opparbeide teknisk infrastruktur til tomta eller også opparbeide 

infrastruktur innenfor tomta. Å utarbeide en slik strategi som skal ligge til grunn for kommunal 

involvering ved næringsetableringer, vil gi en forventningsavklaring og skape forutsigbarhet både for 

næringen og kommunen. 

 

Vurdering: 

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av innholdet i studien; 

 

Figur 1 viser et oversiktskart med posisjonen til de områdene som inngår i mulighetsstudien. De 

grønne markørene illustrerer at det er tilgjengelige arealer avsatt til næring i kommuneplanens 

arealdel, og eventuelt i reguleringsplan. De blå markørene illustrer nye foreslåtte næringsområder som 

ikke er avklart i plan. De røde markørene illustrerer næringsområder som er avklart i plan med ledige 

arealer samtidig med at det foreslås utvidelse som ikke er avklart i plan. 

 

Ettersom det finnes mange små næringsområder, uten utvidelsesmuligheter, spredt over hele Frøya, så 

har arbeidsgruppa satt en minimumsgrense på 5 daa for at områder skal inngå i mulighetsstudien. 
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Figur 1: Kart over de områdene som inngår i mulighetsstudien.  

Grønn markør = avklart i plan, Blå markør = ikke avklart i plan, Rød markør = ledig areal avklart i 

plan og foreslått areal ikke avklart i plan. 

Det vises til mulighetsstudiens kapittel 2 og 3 for en ytterligere beskrivelse og utredning av disse 

områdene. 

 

Næringsaktørenes ønsker og behov 

Næringslivets ønsker og behov er også kartlagt som en del av dette arbeidet, hovedsakelig gjennom en 

spørreundersøkelse utført av Blått kompetansesenter. Dette ble gjort som en del av arbeidet med 

revisjon av strategisk næringsplan og er en viktig del av medvirkningsstrategien. Målgruppa for 

spørreundersøkelsen var virksomheter fra alle bransjer på Frøya. 45 bedrifter ble intervjuet på telefon 

og tre bedrifter presenterte egne behov på oppstartsmøte. Det vises til mulighetsstudiens kapittel 4 for 

å gjennomgå resultatene av dette arbeidet. Arbeidsgruppas oppfatning er at alle innspill når det gjelder 

behov for næringsarealer i hovedsak blir svart ut med de anbefalinger som ligger i mulighetsstudien. 

 

Utvikling av næringsarealer 

Kommunen skal styre arealbruken og utviklingen av arealer. Dette gjøres i første rekke gjennom 

kommuneplanens arealdel der det tas stilling til hvilke arealer som skal avsettes til næring. Deretter er 

det primært opp til private aktører/ interessenter å forestå utarbeidelse av private 

reguleringsplanforslag. For større næringsområder der kommunen i større grad ønsker å legge føringer 

for opparbeidelse og bruk, kan det være hensiktsmessig at kommunen selv forestår 

reguleringsplanprosessen. Når det gjelder fordeling av kostnader mellom privat/offentlig til 

opparbeidelse av nye områder finnes det mange forskjellige måter å gjøre dette på avhengig av hvilke 

investeringer som er nødvendige. 

 

Mulighetsstudien viser en skjematisk tabell som beskriver ulike prinsipp for utvikling av nye 

næringsarealer. Jo lenger til høyre man beveger seg i figuren jo større blir graden av kommunal 

involvering og finansiering (figur 2). For en nærmere beskrivelse av de ulike utviklingsprinsippene 

vises det til kapittel 5 i mulighetsstudien. 
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Figur 2: Eksempler på utviklingsprinsipper 

 

Utviklingsprinsipper for næringsarealer på Frøya 

Tabellen under er hentet fra mulighetsstudien og omfatter alle områdene som inngår i studien. For 

hvert område er aktuell bruk og utviklingsprinsipp foreslått. Tabellen skiller mellom tre kategorier av 

områder; grønn, blå og rød. Fargekoden er identisk med den som benyttes i figur 1. 

Grønn = Området med ledig næringsareal som er avklart i plan. 

Blå = Foreslått område som ikke er avklart i plan. 

Rød = Området består både av ledig næringsareal avklart i plan og foreslått areal ikke avklart i plan.  

 

Tabell 1: Oversikt over områder med forslag til utviklingsprinsipp. 

  Område 

 

Størrelse 

på ledig/ 

foreslått 

areal (ca.) 

Sjø-

nært 

Sentrumsnært 

(Strekningen 

Melkstaden – 

Siholmen) 

Aktuell 

næring/ bruk 

Foreslått utviklingsprinsipp 

A
v

k
la

rt
 i

 p
la

n
 

Massedeponi 

ved flyplassen 

126 daa.     Massedeponi B2 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Kommune: Opparbeider infrastruktur 

fram til tomtegrense  

Nabeita A1 18,2 daa.     Forretning/ 

kontorer/ 

tjenesteyting 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 
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Hamarvik 7,7 daa.     Forretning/ 

kontorer/ 

tjenesteyting 

A2 

Privat: Opparbeidelse av tomt. 

Kommune: Reguleringsplan (vedtatt) og 

opparbeidelse av infrastruktur fram til 

tomtegrense.  

Midtsian 9,1 daa. x x Sentrumsfor

mål, 

utvidelse av 

VGS. og 

handel. 

B2 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Kommune: Opparbeider infrastruktur 

fram til tomtegrense. Sentrumsplan må 

utarbeides først. 

Siholmen 13 daa. x x Reiseliv, 

handel, 

tjenesteyting 

og service 

A1 

Privat: Opparbeidelse av tomt. 

Kommune: Eksisterende reguleringsplan. 

Opparbeider infrastruktur fram til 

tomtegrense 

Ervika 12 daa. x   Næring/ 

industri 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Leirvika/ 

Bonenget 

42 daa. x   Turistformål/ 

næringsbeby

ggelse 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

 

Heia, Titran 8 daa. x   Næringsbeby

ggelse/ 

Turistformål 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

 

Masseuttak 

Steinsvatnet 

97 daa.     Råstoffutvin

ning 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Ik
k

e 
av

k
la

rt
 i

 p
la

n
 

Stormyra 412 daa.     Industri, 

næringsbeby

ggelse 

A3 

Privat: Intern infrastruktur og 

ferdigstilling av tomt 

Kommune: Reguleringsplan, 

grovplanering/ utfylling og kommunal 

infrastruktur fram til tomtegrense 

Rabbaheia 38 daa.   x Plasskrevend

e varehandel 

og forretning 

A3 

Privat: Intern infrastruktur og 

ferdigstilling av tomt 

Kommune: Reguleringsplan, 

grovplanering/ utfylling og kommunal 

infrastruktur fram til tomtegrense 

Husvika 137 daa. x   Havn, 

næring/indus

tri 

A2 

Privat: Opparbeidelse av tomt. 

Kommune: Reguleringsplan og 

opparbeidelse av infrastruktur fram til 

tomtegrense. 

Jendorgråbjør

nens 

Familiepark 

31,5 daa.     Temapark 

(Fritids- og 

turist) 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

L
ed

ig
 a

re
al

 a
v

k
la

rt
 i

 

p
la

n
 o

g
 a

n
b

ef
al

t 

u
tv

id
el

se
sa

re
al

 i
k

k
e 

av
k

la
rt

 i
 p

la
n

 

 

Skarpneset  104 daa.  

(90+14(A2

)) 

x   Havn, 

næring/ 

industri 

A3 

Privat: Intern infrastruktur og 

ferdigstillelse av byggeklar tomt. 

Kommune: Reguleringsplan og 

grovplanering/ utfylling av område med 

kommunal infrastruktur fram til 

tomtegrense 

Nordhammarv

ik 

 48,5 daa. 

(30 + 18,5) 

x x Næring/ 

Industri 

A3 

Privat: Intern infrastruktur og 
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Industriområd

e (N1 i KPDA 

+ A1 og A2 i 

mulighetsstudi

e) 

(Støy/luktsva

k næring på 

A1) 

ferdigstillelse av byggeklar tomt. 

Kommune: Reguleringsplan og 

grovplanering/ utfylling av område med 

kommunal infrastruktur fram til 

tomtegrense 

Nordhammarv

ik 

Industriområd

e (A2) 

42 daa. x x Industri, 

næringsbeby

ggelse 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Uttian, 

Hestøya 

56,5 daa. 

(15 + 41,5) 

x   Næring/ 

industri 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Frøya 

Næringspark/ 

Nesset 

Industriområd

e 

19,5 daa. 

(13,5 + 6) 

x   Næring/ 

industri 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Ørnflaugvåge

n 

23 daa. 

(9 + 14) 

x   Næring/ 

industri 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Tuvneset/ 

Storheia 

179 daa. 

(132 + 47) 

x   Næring/ 

industri 

relatert til 

havbruk/ 

fiske. 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

 

En oppsummering i mulighetsstudien viser at til sammen 9 av næringsområder som i dag er avklart i 

plan, har ledige arealer på til sammen 333 daa. Disse arealene har ikke utvidelsesmuligheter. 5 av 

arealene er sjønære og to ligger sentrumsnært. 

6 andre næringsarealer er avklart i plan og har i tillegg framtidige muligheter for utvidelsesarealer 

(som i dag ikke er avklart i plan). Ledige arealer på disse 6 områdene er på til sammen 289,5 daa og 

utvidelsesmulighetene ligger på 183 daa. Alle disse arealene er sjønære arealer, og ett sentrumsnært. 

 

I mulighetsstudien er det vurdert til sammen 4 helt nye områder. Dette utgjør til sammen 618,5 daa 

med forslag til nytt næringsareal. Av disse er kun ett areal sjønært, og ett er sentrumsnært. 

 

Totalt betyr dette at det finnes 622,5 daa ledig areal (ubebygd) på allerede avklarte næringsarealer i 

plan. Studien foreslår en ytterligere avsetning på 801,5 daa. Dette vil gi en samlet næringsarealressurs 

for kommunen på totalt 1 424 daa. For en nærmere redegjørelse rundt dette samt de samlede 

virkninger av utbygging, vises det til mulighetsstudiets kapittel 7. 

 

Kommunedirektørens anbefaling: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at mulighetsstudien skal inngå som en samla del av 

konsekvensutredningen i arbeidet med den tematiske rulleringen av kommuneplanens arealdel med 

tema næringsarealer.  
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TEMATISK RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - AREALER TIL NÆRING. 

PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet i Frøya kommune ber kommunedirektøren varsle oppstart av arbeidet med 

tematisk rullering av kommuneplanens arealdel – arealer til næring, i henhold til plan- og 

bygningslovens § 11-12.  

2. Forslag til planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel - 

næringsarealer med vedlegg, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker 

jamfør plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.  

3. Det bes særlig om innspill på næringsarealer som vist i vedlagte mulighetsstudie, strategier 

for utvikling av næringsarealer beskrevet i planprogrammet og i mulighetsstudien, og 

forslag til utredningsprogram. 
 

Vedlegg: 

 

1. Forslag til planprogram for tematisk rullering av KPA, juli 2021 

2. Mulighetsstudien for næringsarealer, juli 2021 
 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn  

Den konkrete bakgrunnen for en tematisk rullering av kommuneplanens arealdel med tema næring, er 

direkte forankret i behandlingen av gjeldende kommuneplanenes arealdel som ble vedtatt i oktober 

2019, og i kommunens vedtatte planstrategi for perioden 2020- 2024, samt strategisk næringsplan for 

perioden 2014-2018. 

 
Gjeldende kommuneplans arealdel (2018- 2030) ble vedtatt i oktober 2019 der eksisterende og 14 nye 

framtidige arealer til næringsutvikling er avsatt på juridisk bindende kart med planbestemmelser. 

 

I forarbeidene ble eksisterende næringsarealer, eventuell utvidelse av eksisterende næringsarealer og 

forslag til nye næringsarealer gjennomgått, men deltagelsen fra næringsaktørene var forholdsvis lav. 

 

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2020-2024 fra sak 99/20 i kommunestyret, 

29.10.20, står følgende under seksjon for næring: 

 

«Det har vært signalisert fra politisk hold at en ønsker å tilrettelegge og konsentrere 

Næringsutviklingen, både for de som er avhengige av tilgang til sjø, og de som ikke trenger 

tilgang til sjø. Det er derfor viktig for kommunen å revidere sin strategiske næringsplan, slik 
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at en etterpå kan jobbe målbevisst for å sikre næringen de arealene de trenger, uten at dette 

skal gå unødvendig ut over både innbyggere og naturmangfold».  

 

I planstrategien er det derfor lagt opp til en tematisk revidering av kommuneplanens arealdel for 

næringsområder parallelt med revidering av kommunens strategiske næringsplan. 

 

Strategisk næringsplan for perioden 2014 – 2018 sier følgende: 

 

Visjon:  

«Frøya kommune har kraft og mangfold som sin visjon. Her på Frøya skal det være rom for å 

satse og vilje til å bidra, og vi har det i oss at det er viktig å spille hverandre gode». 

 

Under punkt 2: Frøya skal bli internasjonalt ledende på marine næringer, punkt 2.1. Tilrettelegging av 

areal står følgende: 

«..Tilgang på gode næringsareal er viktig når man skal tiltrekke seg nye bedrifter og 

gründere. 

Det er også særs viktig at Frøya har nok næringsarealer med tanke på den veksten som har 

vært, er og vil komme i havbruksnæringen». 

 

Under tiltak står følgende: 

Tiltak: 

- Samhandling og godt samarbeid mellom kommune og næringsliv må styrkes. 

- Styrke markedsføringen av arealer og arbeide med å tiltrekke oss nye bedrifter. 

- Aktivt søke nye aktører til å etablere seg på nye eller tilgjengelige næringsarealer. 

 

Strategisk næringsplan skal revideres samtidig med tematisk rullering av KPA og skal ferdigstilles til 

samme tid. 

 

Overordnede mål, nasjonale føringer og utdyping av lokale planer og føringer 

For utdyping av nasjonal, regionale og lokale føringer vises det til kapitlene 3 og 4 i vedlagt forslag til 

planprogram. 

 

Tematisk rullering av kommuneplanens arealdel med tema næring 

Generelt 

Frøya kommune er et samfunn i kraftig vekst. Dette betyr at det må planlegges godt for alle behov. 

En ser derfor oftere at tematiske rulleringer av kommuneplanens arealdel vil kunne være et viktig 

middel for å tilpasse kommunen etter fremtidens behov. Dette åpner opp for at planen ofte oppdateres 

etter endringer i utfordringsbildet i kommunen, samtidig som at man forhåpentligvis får redusert 

antallet dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel. 

 

Tema næringsarealer 

I denne tematiske rulleringen skal det som hovedsak ses på mulighet for utvidelse av eksisterende 

næringsarealer, samt muligheter for nye næringsområder. Det skal i tillegg ses på arealer som ligger 

nært sjø, arealer på land og muligheter sentrumsnært (Sistranda). Det vil også bli gjort noen mindre 

arealjusteringer for andre arealformål, presisering av bestemmelser og kartkorrigeringer. 

 

Planen vil følge planavgrensning i gjeldende arealplan og omfatte hele kommunens land- og 

sjøarealer. Arealendringer vil medføre endringer i forhold til kommunedelplanen for Sistranda. 

For landskapsvernområdet og naturreservatet i Froan gjelder Forskrift om vern for Froan naturreservat 

og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, Sør-

Trøndelag. 
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Planoppstart og planprogram  
I følge PBL §§ 4-1 og 11-13 skal det utarbeides et planprogram ved oppstart av planarbeidet med 

kommuneplanens arealdel. Planprogrammet skal beskrive planarbeidets formål, rammene for 

gjennomføring av planarbeidet med nødvendige utredninger, planprosessen med frister og opplegget 

for medvirkning. Planprogrammet kan beskrives som en kontrakt som avtaler hvordan planarbeidet 

skal gjennomføres. Det kan allikevel forekomme endringer på bakgrunn av nye vurderinger eller 

kunnskap.  

 

Følgende prosess følger planprogrammet til vedtak. 

- Forslag til planprogram legges fram for formannskapet som legger dette ut på høring. 

- Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker samtidig med varsel om 

planoppstart. 

- Åpent informasjonsmøte/eventuelt digital innbyggermedvirkning (avhengig av 

Coronasituasjonen) avholdes i høringsperioden. 

- Planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret. 

 

For beskrivelse av videre planprosess vises det til forslag til planprogram, kapittel 2. 

 

Medvirkning 
Gjennomført medvirkning med kommunens næringsliv 

Følgende involvering er gjennomført for næringsarealer i forkant av rulleringen: 

- Digitalt oppstartsmøte med næringslivet i kommunen den 27.04.21. 

- Spørreundersøkelse til næringslivet - næringenes egne ønsker i forhold til areal, beliggenhet, 

kompetanse og andre behov. Undersøkelsen er gjennomført og oppsummert av Blått 

kompetansesenter, se Mulighetstudien, vedlegg 1 til planprogrammet. 

Videre medvirkning 

Kommunen er forpliktet gjennom PBL å invitere til medvirkning og involvering fra mange ulike 

aktører gjennom planprosessen. Gjennom å invitere til å gi innspill gjennom annonse planoppstart, 

høring planprogram og høring av forslag til plan, inviterer man innbyggere, næringsliv, frivillige 

organisasjoner og andre interessenter til medvirkning.  

 

Kommunen ønsker særlig å få innspill fra næringslivet, men alle er velkomne til å gi innspill da all 

arealbruk og endring av arealbruk angår alle i kommunen. Kommunedirektøren ber formannskapet gi 

råd om hvilket omfang av medvirkning det skal legges opp til i videre planprosess.  

 

Næringsarealer 
Frøya kommune skal sikre arealer/arealreserver for næringsareal i et langt perspektiv. 

 

Forslag til prioritering av areal til næring 

Prioritering av areal til næring er avhengig av: 

- Kommunens overordna strategi for næringsutvikling.  

- Næringens egne ønsker og prioriteringer. 

- Geografisk prioritering og «fortettingsstrategi», bærekraftig næringsutvikling. 

- Vurdering av kostnader. 

- Eierskapsstruktur og praktisk tilrettelegging av tomter til næring. 

- Arealers egnethet for næringsetablering. 

- Konsekvenser for andre interesser. 

- Mulighet for etappevis utbygging ved utvidelser av eksisterende arealer og nye arealer. 

 

Visjon og intensjoner i gjeldende strategisk næringsplan er utgangspunkt for dette arbeidet.  
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Revidering av arealstrategi for næringsutvikling 

Ved tematisk rullering av KPA med tema næring, vil det utvikles forslag til hvordan arealbruk til 

næring skal prioriteres og forslag til konkrete utvidelser av eksisterende næringsarealer og muligheter 

for nye næringsarealer. Når strategisk næringsplan revideres parallelt sees disse to planene i 

sammenheng.  

 

Igangsatte utredninger 

Det er gjort omfattende utredninger av framtidige næringsarealer i forkant av planprogrammet. Disse 

utredningene har gitt bakgrunnskunnskap og grunnlag for seinere siling og prioritering av framtidige 

næringsarealer. Utredningene finnes som vedlegg til mulighetsstudien, vedlegg 1 til planprogrammet. 

 

Igangsatt medvirkning og utredninger som legger føringer for prioritering av areal til næring: 

- Spørreundersøkelse - næringenes egne ønsker i forhold til areal, beliggenhet, kompetanse og 

andre behov. Gjennomført og oppsummert av Blått kompetansesenter. 

- Mulighetsstudie - vurdering av egnethet og overordna konsekvensvurderinger av alle 

næringsarealer som er avklart i plan, forslag til utvidelser og forslag til nye næringsarealer. 

Gjennomført av arbeidsgruppa. Mulighetsstudien er vedlagt, vedlegg1, og vil gi grunnlag for 

prioriteringer. 

- Egnethet for havning, 2 områder, Husvika, Skarpneset. Utredet av Åkerblå.  

- Naturkonsekvenser (Hubro) for 4 områder (Husvika, Skarpneset, Stormyran og 

Tuvneset/Storheia. Utredet av Martin Pearson. 

- NIN kartlegging 2 områder – Stormyran, Skarpneset (gjøres i løpet av sommeren 2021). 

- Kostnadsutredninger for 6 områder, Husvika, Nordhammarvika (A1 og A2), Skarpneset (A1 

og A2), Stormyran. Utredet av Prosjektutvikling Midt- Norge. 

 

Næringenes egne ønsker og innspill - oppsummering spørreundersøkelse 

Blått kompetansesenter utførte en spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets behov i 

tidsperioden 27.04.21 til 20.05.21. Dette ble gjort som del av arbeidet med revisjon av strategisk 

næringsplan og er en viktig del av medvirkningsstrategien.  

 

Målgruppen for spørreundersøkelsen var virksomheter fra alle bransjer på Frøya. 45 bedrifter ble 

intervjuet på telefon og tre bedrifter har presentert egne behov på oppstartsmøte. Nedenfor er 

resultatene oppsummert for spørsmål som er relevant for vurdering av næringsarealer, se også vedlegg 

1 til planprogrammet.  

 

Oppsummering fra spørreundersøkelse om næringens egne ønsker. Kilde: Blått kompetansesenter. 
Spørreundersøkelse om næringens egne ønsker – oppsummering 

Dersom behov for næringsarealer: 

Størrelse på arealbehov - 19 ønsker større areal 
- Arealbehov fra 40 – 20 000 kvm. 
- 11 stk. arealbehov fra 300 – 7000kvm 

Utvidelse eller nytt område - 13 ønsker mer areal på nye lokasjoner 

Hvor mener du arealet bør være? - Hovedsakelig Sistranda/Hammarvika 
- Også Uttian, Flatval, Leirvik 

Hvorfor sjønært areal? - Gjester kommer sjøvegen 
- Mye inn og ut av varer sjøvegen 

Hvis nytt område, hvilke hvilken 
bransje /bedrift ser du deg tjent 
med å være samlokalisert med? 

- 7 ønsker nærhet til sjømatnæringen 
- Flere ønsker nærhet til sentrum, handelsstand og kafe- og 

utstyrsleverandører 

Hvilke spesielle behov har du i 
forhold til ifrastruktur? 

- 6 bedrifter har behov for vann og kloakk 
- 8 bedrifter har behov for fiber og strøm 
- 8 bedrifter har behov for bedre og tryggere vei 
- 5 bedrifter har behov for havn- og kaiområde 
- Bedrifter i øyrekka har behov for bedre ferjeforbindelse 

Andre forutsetninger som bør - Nært hovedveg – mye varer inn og ut 
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være på plass - Tett opp mot oppdrettsnæringen 
- Kaiplass – service og utstyr 
- Kort veg til boligområder 
- Parkering 
- God lagringsplass 

 

Geografisk prioritering 

Det er viktig å kunne tilby variasjon i geografisk beliggenhet for næringsarealer. Næringslivet har 

ønske om både spesielle steder og nærhet til annet næringsliv. Næringsarealer er derfor forslått 

gruppert på:  

- Sjønært areal.  

- Landarealer. 

- Sentrumsnære arealer (fra Melkestaden til og med Siholmen) 

 

Vedlagte mulighetsstudie viser næringsarealer fordelt etter denne inndelingen. 

 

Det er videre et uttrykt forslag til strategi for arealbruk til næring at: 

- Det avsettes nok næringsarealer. 

- Næringsarealer konsentreres. 

- Rett virksomhet på rett sted. 

- Det utvikles næringsklynger.  

- Utbyggingsrekkefølge prioriteres mellom like gode egnete arealer.  

- Planlegging av etappevis utbygging innenfor et næringsareal og krav om ferdigstilling av en 

etappe før den neste etappen påbegynnes (krav i reguleringsplan). 

 

Vurdering av kostnader  

En grov kostnadskalkyle er gjennomført av Prosjektutvikling Midt-Norge for områdene Husvika, 

Nordhammarvika (A1 og A2), Skarpneset (A1 og A2) og Stormyran. 

 

Resultatet er innarbeidet i vedlagte mulighetsstudie, vedlegg 1. Det vurderes i videre prosess om det 

vil være nødvendig med ytterligere kostnadsvurderinger fram til vedtak av plan.  

 

Eierskap, regulering og praktisk tilrettelegging av tomter til næring  

Kommunen skal styre arealbruken og utviklingen av arealer. Dette gjøres i første rekke gjennom 

kommuneplanens arealdel der det tas stilling til hvilke arealer som skal avsettes til næring. Deretter 

blir det primært opp til private aktører/ interessenter å sørge for reguleringsplanleggingen. For større 

næringsområder kan det være formålstjenlig at kommunen sørger for reguleringsplanprosessen 

(detaljreguleringsplan). 

 

I mulighetsstudien, vedlegg 1 til planprogrammet, foreslås en strategi for i hvilken grad kommunen 

eller private aktører skal eie grunn, sørge for regulering, opparbeide teknisk infrastruktur til tomta 

eller også opparbeide infrastruktur innenfor tomta. 

 

Å utarbeide en slik strategi som skal ligge til grunn for kommunal involvering ved 

næringsetableringer, vil gi en forventningsavklaring og skape forutsigbarhet både for næringen og 

kommunen. 

 

For utdyping av dette vises det til kapittel 5.1.7 i planprogrammet. 

 

Mulighetsstudien 

Mulighetsstudien, vedlegg 1 til planprogrammet, er en omfattende gjennomgang av eksisterende 

næringsarealer, muligheter for utvidelser av dagens næringsarealer og muligheter for nye 

næringsarealer. Mulighetsstudien er en beskrivelse av hvert enkelt næringsområde, for det meste 



Saknr: 143/21 

basert på eksisterende faktaopplysninger og foran nevnte nye utredninger. Det vises til 

mulighetsstudien for utdyping av fakta og vurderinger.  

 

Alle arealer er vurdert ut fra egnethet i forhold til et bestemt kriterieoppsett. For mulige 

utvidelsesområder og nye områder er det i tillegg vurdert konsekvenser for miljørelaterte forhold og 

samfunnsrelaterte forhold. Konsekvensvurderingen er for de fleste områder godt nok for dette 

plannivået, men for enkelte områder og tema er det forhold som ytterligere må utredes. Disse er satt 

inn i forslag til utredningsprogram.  

 

Det vises til Mulighetsstudien for næringsarealer (juli 2021) for detaljer om egnethetskriterier, 

konsekvensvurderinger og detaljer om hvert enkelt område. 

 

Totalt arealregnskap for næring 

En oppsummering i mulighetsstudien viser at til sammen 9 av næringsområdene som i dag er avklart i 

plan, har ledige arealer på til sammen 333 daa. Disse arealene har ikke utvidelsesmuligheter. 5 av 

arealene er sjønære og to ligger sentrumsnært. 

6 andre næringsarealer er avklart i plan og har i tillegg framtidige muligheter for utvidelsesarealer 

(som i dag ikke er avklart i plan). Ledige arealer på disse 6 områdene er på til sammen 289,5 daa og 

utvidelsesmulighetene ligger på 183 daa. Alle disse arealene er sjønære arealer, og ett sentrumsnært. 

 

I mulighetsstudien er det vurdert til sammen 4 helt nye områder. Dette utgjør til sammen 618,5 daa 

med forslag til nytt næringsareal. Av disse er kun ett areal sjønært, og ett er sentrumsnært. Det er til 

sammen utredet muligheter for nye næringsarealer på til sammen 801,5 daa. 

 

Totalt betyr dette at det finnes 622,5 daa ledig areal (ubebygd) på allerede avklarte næringsarealer i 

plan. I mulighetsstudiet foreslås det en ytterligere avsetning på 801,5 daa. Dette vil gi en samlet 

næringsarealressurs for kommunen på totalt 1 424 daa, hvorav 150,6 daa er sentrumsnært. 

 

 
 

Andre arealendringer 

I forbindelse med utarbeiding av forslag til plan vil også noen få andre arealer foreslås endret. Dette 

gjelder: 

- Mulig tilbakeføring av areal til LNF. 

- Mulig opphevelse av reguleringsplaner. 

- Boligfelt – Stølan Svellingen. 

- Småbåthavn – Skagan. 

- Areal til forskning og utvikling (FOU-areal) i sjø. 

- Gammel sykehjemstomt – Nordhammarvika – mulig endring av formål. 

 

Revisjon av bestemmelser til planen 

Det er gjort erfaringer ved bruk av planbestemmelsene siden gjeldende plan ble vedtatt i 2019. Ut fra 

disse erfaringene kan det bli nødvendig å foreslå noen endringer. Det viser seg at noen bestemmelser 

trenger å tydeliggjøres. Tydeliggjøringen vil i noen tilfeller gjenta forhold som står i plan- og 
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bygningsloven, men som er viktig å framheve for å lette forståelsen av innholdet. Det vil arbeides 

videre med justeringer av planbestemmelser fram mot forslag til plan foreligger. Vesentlige endringer 

av bestemmelsene vil sendes på høring sammen med resten av plandokumentene. 

 

Karttekniske justeringer  

Det vil vurderes om det skal gjøres noen karttekniske justeringer som f.eks. å justere grenser for 

arealformål i tråd med eiendomsgrenser o.l. Eventuelle større justeringer vil bli gjort før forslag til 

plan legges ut på høring 

 

Utredningsprogram 

Planprogrammet har i kapittel 6 forslag til utredningsprogram som viser hvilke arealer som skal 

endres i den tematiske rulleringen, utredningsbehov, hva som skal konsekvensutredes og KU- 

metodikk.  

 

Vedlagte mulighetsstudie for næringsarealer, vedlegg 1 til planprogrammet, er en egnethetsvurdering 

og en konsekvensutredning som i utgangspunktet er god nok på dette plannivået. De forhold som ikke 

er godt nok utredet i mulighetsstudien inngår i utredningsprogrammet og vil måtte utredes før forslag 

til plan foreligger. I tillegg kan det komme innspill til flere forhold som må utredes under høringen av 

planprogrammet. Det er ikke foretatt en ROS-analyse av næringsarealene. 

 

I høringen av planprogrammet ønskes det innspill til næringsarealer, tema som bør utredes og 

utredningsbehov. 

 

Vurdering:  

I tråd med krav i plan- og bygningsloven, beskriver forslag til planprogram bakgrunnen for tematisk 

rullering av kommuneplanens arealdel, planarbeidets formål, rammene for gjennomføring av 

planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. I tillegg er det gitt en oversikt over 

næringens egne ønsker og innspill, utgangspunkt for geografisk prioritering, vurdering av kostnader, 

og forslag til modell for eierskap, regulering og praktisk tilrettelegging av tomter til næring. Forslaget 

inneholder også noen få andre forslag til arealendringer, samt forslag til utredningsprogram. 

 

Vedlagt forslag til planprogram, ligger en omfattende mulighetsstudie for næringsarealer i Frøya 

kommune. Oppsummert viser mulighetsstudien at det finnes 622,5 daa ledig areal (ubebygd) på 

allerede planavklarte næringsarealer. I mulighetsstudien foreslås det en ytterligere avsetning på 801,5 

daa. Dette vil gi en samlet næringsarealressurs for kommunen på totalt 1 424 daa, hvorav 150,6 daa er 

sentrumsnært. 

 

Forslag til planprogram med tema næring er et resultat av gjeldende kommuneplanens arealdel 

(oktober 2019), kommunens planstrategi (oktober 2020), innspill fra kommunens næringsaktører (vår 

2021), samt mulighetsstudien for næringsarealene med utredninger (juli 2021). 

 

Kommunedirektøren har vektlagt medvirkningsprosess med næringslivsaktørene i forarbeidene til 

forslag til planprogram. Kommunedirektøren ber om at formannskapet gir råd om grad av videre 

involvering/ medvirkning som bør gjennomføres fram til endelig vedtak. Dette kan være videre 

prosesser med næringslivsaktørene, åpne folkemøter, digital medvirkning, direkte dialog med berørte 

grunneiere ol. 

 

Det følger av plan- og bygningslovens § 11-13 at planprogrammet skal ligge til høring og offentlig 

ettersyn i minst 6 uker.  

 

Kommunedirektøren tilråder formannskapet å vedta at forslag til planprogram sendes ut på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
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Forhold til overordna planverk:  

Planprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i kommunal planstrategi (2020) kommuneplanens 

arealdel (2019), kommuneplanens samfunnsdel (2015) og strategisk næringsplan (2014 – 2018).  

 

Økonomiske konsekvenser:  

Se avsnitt om vurdering av kostnader og avsnitt om eierskap, regulering og praktisk tilrettelegging av 

tomter til næring.  
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HØRING - REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK I TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tar høringsutkast til regional plan for arealbruk i Trøndelag 2021 – 2030 til 

orientering. 

Frøya kommune sender det vedlagte høringssvaret til Trøndelag Fylkeskommune som svar på 

høringen. 

 

Vedlegg: 

 

1. Svarbrev Frøya kommune 

2. Følgebrev – Regional plan for arealbruk i Trøndelag. 

3. Høringsutkast – Regional plan for arealbruk i Trøndelag 

4. Handlingsprogram 2021 – 2024, del av regional plan for arealbruk. 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 06.05.2021 utkast til “Regional plan for arealbruk i Trøndelag” til høring. 

Høringsfrist er satt til 01.09.2021. 

Det følgende avsnittet er hentet fra sammendraget til planutkastet: 

Regional plan for arealbruk (RPA) skal være et dokument som kommunene bruker som støtte i 

deres planarbeid. Planen skal være et redskap for god samfunnsutvikling på tvers av 

kommunegrenser og peke på en retning for utviklingen av Trøndelag mot 2030. Kommuner, 

fylkeskommune og staten skal legge RPA til grunn for behandling av arealplaner, byggesaker 

og andre arealrelaterte beslutninger. RPA oppfordrer til gode avveiinger der det tas hensyn 

til både det økologiske, sosiale og økonomiske bærekraftperspektivet. 

  

Kort oppsummert handler bærekraftig arealbruk i Trøndelag om at vi i fremtiden må forvalte 

arealene mer effektivt og på en mer miljø- og klimavennlig og attraktiv måte. Trøndelag skal 

kjennetegnes av en balansert utvikling med differensiert arealforvaltning som i all hovedsak 

bygger på dagens bosettingsmønster, men der samspillet mellom regionsentrene og 

lokalsentrene er en drivkraft for utviklingen av regionene i fylket. Regionsentrene og 

lokalsentrene må utvikles slik at de blir mer tilgjengelige og attraktive for flere innbyggere. 

Vi må prioritere bokvalitet, gode levekår og nærnatur. Kjernen i utviklingen av Trøndelag 

ligger i våre naturgitte forutsetninger som vi må bruke til å skape fremtidig vekst. Alt på en 

slik måte at vi sparer matjord, vannmiljø, kulturmiljø og natur- og friluftslivsinteresser. 
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Under vises en sammenstilling av mål og regionalpolitiske retningslinjer i kapittel 4 

Attraktive byer og livskraftige distrikter og kapittel 5 Naturbasert næringsutvikling. 

Retningslinjene under er ikke utfyllende og gjengir heller ikke eventuelle målkonflikter. Mer 

utvidet beskrivelse av og veiledning til retningslinjene finnes i delkapitlene. 
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Målene og retningslinjene har så sine egne kapitler som beskriver og definerer veien til disse målene i 

større utdypning enn denne korte oversikten gir. Retningslinjene skal være til hjelp for kommunene i 

arbeidet med arealplanlegging og byggesaksbehandling og gir uttrykk for hva som er av vesentlig 

betydning for arealpolitikken på det aktuelle temaområdet. Ordlyden skal eller bør angir hvor sterk 

føring som ligger i retningslinjen. Selv om retningslinjene ikke er bestemmelser med juridisk 

bindende virkning kan de danne grunnlag for innsigelse i konfliktsaker, der konsekvensene av et 

foreslått planforslag går på bekostning av nasjonale eller vesentlig regionale interesser. 

RPA skal tydeliggjøre viktige felles prioriteringer for arealpolitikken i Trøndelag. Dette skal gi 

kommunene større handlingsrom og mer forutsigbarhet enn om kun nasjonale føringer skal gjelde. 

RPA skal legge til rette for og oppfordre til en stedstilpasset og differensiert arealpolitikk i fylket. 

Senterstrukturen i RPA bygger på det som i dag oppfattes som regionale tyngdepunkt. En avklart 

prioritering gjennom RPA skal bidra til å gi både sentrene og omlandet økt kraft. Det er kommunenes 

ansvar å definere lokalsenter, bydels- og grendesenter. 

Forhold til overordna planverk: 
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«Regional plan for arealbruk I Trøndelag» vil erstatte de to eksisterende planene for Nord- og Sør-

Trøndelag, slik at en får en mer helhetlig og hensiktsmessig arealpolitikk etter at Trøndelag ble til ett 

fylke. 

Planen er ikke juridisk bindende, men den skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og 

for kommunal og statlig planlegging, jf. PBL § 8-2. De tre forvaltningsnivåene har felles ansvar for at 

planen følges opp. 

Kommunedirektørens vurdering:  

De innkomne dokumenter er i hovedsak et større strategisk dokument med retningslinjer på hvordan 

det er ønskelig at Trøndelag skal utvikle seg fremover.  

Kommunedirektøren har valgt å legge fokus på de områdene som anses for mest viktige for Frøya, 

som er en videreføring av de punkter som kommunen har uttalt seg på tidligere i arbeidet, samt ved 

høring av Trøndelagsplanen i 2020, som er del av grunnlaget for denne planen. I dette tilfellet ligger 

dermed hovedfokuset på strandsone og sjøområder. 

Den regionale planen for arealbruk er tenkt brukt som retningslinjer for hvordan arealene i Trøndelag 

skal forvaltes i de kommende årene. Det er lagt stor vekt på fortetting, mindre omdisponering av jord 

og skog, sikring av mineralforekomster og forvaltning av sjø- og strandsone. 

Videre så er det en gjennomgående rød tråd at det skal fokuseres på bærekraft og klimapositive tiltak, 

for å redusere det regionale utslippet og bidra til at Trøndelag står best mulig rustet til å møte de 

utfordringer som vil oppstå i fremtiden. 

Administrasjonen har utarbeidet det vedlagte skrivet som et svar på høringsbrevet. I dette skrivet så 

kommenterer administrasjonen de punkter som en ønsker videre utdypet, eller potensielt endret. 

Punkter i høringsutkastet som ikke er nevnt i skrivet anser administrasjonen som gode, og i tråd med 

den utviklingen som er ønsket i kommunen. 

Totalt sett så ansees det at utkastet til regional plan for arealbruk i Trøndelag er et godt utarbeidet 

dokument, og at det vil kunne bli et godt verktøy for forvaltning av kommunene i Trøndelag, såfremt 

de fremmede punktene i svarbrevet implementeres i planen. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune tar høringen til orientering, og det vedlagte skrivet 

sendes Trøndelag Fylkeskommune som svar på høringen 
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PILOTANLEGG FLYTENDE SOLKRAFTVERK - EQUINOR  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tar høring vedrørende søknad om konsesjon for flytende solkraft til orientering.  

 

Videre ønsker kommunen at miljøstudiet bør dekke så mange problemstillinger som mulig, så en kan få en 

god oversikt over hvilke påvirkninger naturmangfoldet får av et slikt anlegg. 

 

Vedlegg:  

 

1. Høringsbrev - NVE 

2. Følgemail til søknad om konsesjon – Equinor  

3. Konsesjonssøknad for flytende solkraftverk – Equinor  

4. Kartlegging av sårbare arter og naturtyper, Floating Solar Frøya - Åkerblå  

5. Marinarkeologisk uttalelse – NTNU Vitenskapsmuseet  

 

Saksopplysninger  

 

Den 08.06.2021 mottok Frøya kommune et brev fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), hvor det ble 

informert om at Equinor sin søknad om konsesjon for flytende solkraft i sjø utenfor Frøya var blitt lagt ut til 

offentlig høring.  

 

Frøya kommune hadde på det tidspunktet vært involvert i arbeidet med realisering av denne søknaden siden 

Equinor, Sintef og Moss Maritime tok kontakt i august 2020. Kommunen har i den sammenheng kommet med 

forslag til lokasjoner etter samtaler med det lokale fiskarlaget, samt bistått med rådgivning og enkelte 

undersøkelser vedrørende konsesjonssøknad og prosesser rundt dette.  

 

Pilotprosjektet som nå er kommet til konsesjonsstadiet består av flytende plattformer (flytere) på 12,5 x 12,5 m, 

som kobles sammen i en matrise-form til ønsket størrelse. Pilotanlegget vil bestå av 36 flytere plassert kvadratisk 

(6x6), hvorav 35 flytere med solceller og den siste dedikert til transformator (se figur 1)  
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Figur 3: Konseptskisse av det flytende solkraftverket. Hentet fra konsesjonssøknaden. 

 

Anlegget er tenkt ankret opp øst av Rottingen, på en av to potensielle lokasjoner (A og B). Årsak til at endelig 

lokasjon ikke er valgt, er fordi det fortsatt innhentes vær- og bølgedata for disse to lokasjonene. Equinor vil ta en 

endelig beslutning for lokasjon basert på disse dataene, men det er allerede avklart at anlegget skal plasseres i 

enten lokasjon A eller B (se figur 2).  

 

 
Figur 4: Kart over plassering av alternativene A og B, samt tiltenkt kabeltrasee.  Avsatt område på siden 

av trasee er inkludert for å gi mulighet for tilpasning av kabel ifht. havbunnen. 

 

Kommunen har også fått informasjon om at lokalbefolkningen er informert, og at de som ønsker å levere sine 

merknader gjør dette selv. Administrasjonen har derfor besluttet å konsentrere sin høringsuttalelse til overordnet 

kommunalt nivå og naturmangfold. 
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Kommunedirektørens vurdering  

Ettersom kommunen har hatt kontakt med innbyggere i kommunen som har gitt signaler om at de vil sende inn 

sine egne høringssvar på søknaden, så vil kommunens vurdering i hovedsak være basert på et helhetsblikk for 

kommunen, fra ringvirkninger i kommunen til naturforhold.  

 

Ringvirkninger i Frøya kommune 

Administrasjonen i Frøya kommune har fått være med på prosessen helt siden det første møtet mellom 

kommunen og forslagstiller i august 2020, og er slikt sett godt kjent med det omsøkte anlegget. Kommunen har 

også vært med som rådgiver og kontaktpunkt for lokale næringsaktører, fiskarlag og andre personer på Equinor 

sine vegne. 

 

Gjennom dette gode samarbeidet så har det blitt involvert flere lokale aktører i den forekommende installasjonen. 

På listen over leverandører som følger med konsesjonssøknaden finnes det hele fem lokale bedrifter, hvorav to 

også innehar operasjonsavtaler med Equinor for anleggets prosjekterte levetid. 

 

Innvolveringen av lokale aktører har vært fremmet som ett ønske fra Equinor sitt ståsted gjennom prosessen, og 

Frøya kommune har så prøvd å tilrettelegge for dette etter beste evne.  

 

Videre, ettersom at dette er ett pilotprosjekt, så vil det omsøkte anlegget kunne bli en viktig brikke for fremtidig 

promotering og utvikling av Ocean Space Centre. Større regionale forskningsinstitusjoner, bla. SINTEF, er 

allerede med i prosjektet, og pilotprosjektet kan åpne mange dører for forskning og utvikling på marine 

energiformer og konstruksjoner i Frøya kommune. 

 

Forskningsinstitusjoner i Trøndelag har over lengre tid ønsket seg et “naturlaboratorium”, hvor en kan la nye 

prototyper og design få bryne seg på de virkelige naturkreftene. Per dags dato gjøres mange prosjekter i tank eller 

via simulering i Trondheim. Med ett naturlaboratorium på Frøya, så vil forskningsinstitusjoner og andre aktører i 

Trøndelag kunne teste sine antagelser i praksis, som igjen vil gi verdifulle data og erfaringer for videreutvikling 

av produkter og tjenester. 

 

Frøya kommune er allerede i front innen FoU gjennom havbruksnæringen. Ved å utvide denne horisonten til også 

å inkludere generelle maritime konstruksjoner og marin energi, så kan Frøya posisjonere seg til å bli en av de 

største kommunene innen marin utvikling, og bidra som en viktig satellitt for teknologihovedstaden Trondheim. 

 

Naturmangfold og forurensningsfare 

Basert på gjennomgang av konsesjonssøknaden, så ser det ut som det er tatt mye hensyn til at anlegget i første 

omgang skal være et midlertidig tiltak, og at det skal være mulig å tilbakeføre området til dets nåværende tilstand 

ved prosjektets konklusjon. En kan ikke se at tiltaket vil gi noen store, negative påvirkninger for verken miljø 

eller samfunn, men vil kunne gi svært nyttig informasjon om hvordan slike anlegg potensielt kan påvirke naturen 

når de plasseres i større, kommersielle anlegg.  

 

Vedrørende forurensning fra anlegget, spesielt fra transformatoren, så har dette også blitt gjennomgått i 

konsesjonssøknaden. Begge typene transformatorolje som vurderes benyttet er ikke basert på mineralolje. Dette 

betyr at oljen ikke fører til forgiftning av dyr ved kontakt, men at oljen kan påvirke isoleringsevnen til pels og 

fjær. Oljen brytes også lettere ned av naturen, og selv et større utslipp hvor den totale beholdningen (700 liter) 

slippes ut i naturen, så vil eventuelle skader være minimale, og det er blitt vurdert til at det ikke vil gi noen 

langtidskonsekvenser, slik som en har sett med utslipp av råolje og bunkers. 

 

Det må også bemerkes at det er svært positivt at det vil gjennomføres et miljøstudium gjennom prosessen, og 

spesielt med tanke på eventuelle etter-effekter av et slikt tiltak. Dette vil gi ny kunnskap som kan brukes i flere 

sammenhenger enn bare for flytende solkraftverk av prosjektets design. En anser dermed at naturmangfoldet vil 

bli ivaretatt, både gjennom undersøkelsene som gjøres samtidig med prosjektet, og prosjektets midlertidige 

karakter. 

 

Det er likevel besluttet å fremme ett ønske om at så mange natur- og miljøfaglige problemstillinger bør dekkes i 

miljøstudiet som skal følge prosjektet. 

 

Lokal strømproduksjon 
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Takket være Tensio sin nye transformator på Svellingen, som vil stå vegg i vegg med Equinor sin transformator, 

så vil strømmen produsert på piloten mest sannsynlig bli sendt direkte ut i strømnettet på Frøya, noe som vil 

redusere belastningen på dagens importkabel. Selv om produksjonen vil være variabel (Opptil 2 MW ved “peak 

performance”), så vil dette være et positivt tilskudd for kommunens strømnett.  

 

Plan 

Til slutt så ønsker kommunen å kommentere tiltakets planmessige konsekvenser. Kommuneplanens arealdel 

åpner ikke opp for permanente tiltak i sjø, med unntak av konsesjonsgitte akvakulturanlegg. Ettersom 

pilotprosjektet er tenkt etablert for en tidsperiode på to år, så faller anlegget inn under kategorien midlertidige 

konstruksjoner og anlegg.   

 

I tolkningsuttalelse fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, referanse 11/1161-2 NIS, så står det 

følgende:   

 

Når det gjelder forholdet til øvrige elementer i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, som 

arealformål og hensynssoner og andre bestemmelser enn de som er nevnt ovenfor, tar rettsvirkningen 

av planene etter pbl. §§ 11-6 første ledd og 12-4 første ledd i utgangspunktet sikte på å ramme 

permanente bygge- og anleggstiltak selv om bestemmelsene etter ordlyden også vil kunne gjelde 

midlertidige tiltak.  Når det gjelder midlertidige tiltak, er det ikke gitt at en annen arealbruk enn 

forutsatt i planen, i en begrenset periode, får særlig betydning for muligheten til å ivareta de formål og 

hensyn planen skal sikre. Det må derfor i slike tilfelle foretas en konkret vurdering av virkningen av 

tiltaket. En slik vurdering bør forankres i pbl. § 30-5 hvor de hensyn som ligger bak arealformål, 

hensynssoner og bestemmelser trekkes inn i vurderingen av om de forutsetninger som pbl. § 30-5 setter 

opp for å kunne gi tillatelse, er oppfylt. Departementet legger til grunn at også hensynet til å bevare 

naturmangfoldet trekkes inn i denne vurderingen. Hvis konklusjonen etter en slik vurdering blir at 

tiltaket kan aksepteres, vil det kunne gis tillatelse uten at det i tillegg må gjennomføres en 

dispensasjonsvurdering etter pbl. kapittel 19.   

 

Ettersom prosjektet ligger i ett FFNAF område (Ferdsel, Fiske, Natur, Akvakultur og Friluftsliv), så er det disse 

formålene som potensielt kan bli forhindret. Av disse formålene så er det Ferdsel og Fiske som har det største 

potensialet for å bli påvirket av prosjektet, ettersom konklusjonen i konsesjonssøknaden er at påvirkning av bla. 

naturmangfold vil bli minimalt.  

 

Frøya kommune har tidlig i prosessen inkludert det lokale fiskarlaget i prosessen. Alle de foreslåtte områdene for 

lokalitet ble forelagt med fiskarlagets godkjenning, for å nettopp unngå en interessekonflikt på dette feltet. Videre 

så har Equinor valgt ut sine to foreslåtte lokasjoner basert på farleder i området, for å sikre at anlegget ikke 

kommer i konflikt med dagens ferdselsmønster.   

 

Basert på denne tolkningen, konsesjonssøknaden, samt tiltakets midlertidighet (som presiseres i 

konsesjonssøknaden), så åpnes det for at midlertidige konstruksjoner, som ikke forhindrer at forutsatt aktivitet i 

stor grad påvirkes, kan gis tillatelse uten at det må gjennomføres en dispensasjonsvurdering. Frøya kommune 

vurderer dermed at pilotprosjektet for flytende solkraft fanges opp av denne bestemmelsen, og har dermed ikke 

behov for en dispensasjonsbehandling fra kommuneplanens arealdel.  

 

I tillegg bør det her også nevnes at kommunen har planer om å gjennomføre en formålsendring for Grønn 3 

gjennom den tematiske rulleringen av kommuneplanens arealdel, som skal påbegynnes høsten 2021. Dette vil 

dermed på sikt sikre at tiltaket er i tråd med plan, samt åpne for potensielle tilsvarende prosjekter og/eller videre 

forskning i området.  

 

Konklusjon  

Totalt sett anses det som at det omsøkte prosjektet vil være et spennende og viktig prosjekt, som 

administrasjonen i Frøya kommune ser positivt på at er tenkt lagt i vår kommune. Gjennom innvolvering av 

lokale aktører, tilstedeværelse av forskningsorganisasjoner og naturkreftene som Frøya kan mønstre, så kan 

pilotprosjektet på lengre sikt lede til at Frøya blir ledende som ett FoU senter innenfor marine konstruksjoner og 

anlegg. 

 

En FoU klynge som betjener alt fra marin energi til havbruksnæring vil kunne gi store lokale ringvirkninger, og 

forhåpentligvis gi Frøya ett stabilt og godt grunnlag for å bygge fremtiden på. 
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Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune tar høringen til orientering, og informerer NVE om at 

kommunen ikke har noen ytterligere merknader enn de som er signalisert i saksfremlegget og vedtaket. 
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TILLEGGSFINANSIERING TIL MORGENDAGENS OMSORG - FOR PUMPEHUS I FORBINDELSE 

MED SPRINKLING AV HELSEHUSET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Budsjettet for Frøya Helse- og omsorgssenter økes fra kr 389 375 000 kr til 396 000 000 kr. 

 

Dette finansiers fra salget av 4000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 millioner kr i K-sak 95/21 og 1,3 millioner 

kr fra disposisjonsfondet.  

 

Disponibelt saldo på disposisjonsfondet per 24.06.2021 er på kr 77.832.385,53 

 

 

Vedlegg: 

 

Rutas endringsmelding 

K-sak 95/21 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Styringsgruppa for «Morgendagens omsorg» (MO) har over tid behandlet sak vedrørende kapasitetsmåling på 

vann og vanntrykk ved FHO (Frøya Helse- og omsorgssenter), da dagens vannkapasitet/trykk ikke fyller de krav 

som stilles til et helsehus. 

 

Alternativer som er skissert tidligere er blant annet: 

1. Øke dimensjonen på vannledning fra høgdebasseng og ned til vanninntak for FHO (V2) 

2. Etablere en reservetank med trykkøkningspumpe. Dette medfører en betydelig kostnad for prosjektet. 

 

Alternativ 2 ble vurdert som mest aktuell, men med en enklere løsning enn skissert tidligere. Her ble også 

Rambøll koblet på for å finne en akseptabel løsning for Frøya kommune.  

Internt har Bjørnar Grytvik og Ann Magritt Glørstad også vært koblet på saken. 

 

Utredning av saken viser at det er nødvendig med bygging av et pumpehus i tilknytning til FHO, samt innkjøp 

av pumper. Leveringstid på pumpene er 16-18 uker, så bestilling av disse haster dersom kommunen skal få 

ferdigstilt byggeprosjektet innen planlagt dato. 

 

Siden siste møte i styringsgruppa har KN Entreprenør startet arbeidet med ny overføringsledning ned til 

Beinskaret boligfelt. Dette arbeidet ferdigstilles 13.08.21 

 

Ruta entreprenør har levert en endringsmelding (se vedlegg) som viser kostnader ved bygging av pumpehus, samt 

innkjøp av pumper. Kostnad er satt til kr.5 292 169,621. eks mva.  
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Styringsgruppa har tidligere vurdert muligheter for å bruke restbeløp fra inventar og utstyr for å dekke deler av 

kostnaden rundt vannkapasitet/ trykk, men pr.dd. vet ikke styringsgruppen hva som evt. blir til gode. 

 

Byggeprosjektet hadde i juni en reservepott på ca. kr. 137 000,- og en ser her muligheter for å dekke deler av 

prosjekteringskostnader, samt at grunnarbeid kan igangsettes så snart som mulig i påvente av politisk behandling 

av saken. 

 

Dette har vært en sak som har tatt lang tid. Både i forhold til fagmessige og økonomiske vurderinger. 

 

De reserver prosjekter har hatt, er disponert i hovedsak til ytre bekledning (Royalimpregnering til Superwood), 

som måtte skiftes pga. offentlige pålegg, og til velferdsteknologi (mulighet for pasientovervåking i alle rom).  

 

 

Vurdering: 

Styringsgruppen for MO besluttet i ekstraordinært møte 10.08.21 å begynne med prosjekteringen slik det 

beskrives ovenfor, for å komme i gang med planleggingsarbeidet. 

 

Grunnen til at denne problemstillingen kommer opp så sent i prosjektet, er at i de fleste utbyggingsprosjekter så 

er brannvannet dimensjonerende for hvor mye vann som et bygg trenger. Dette har vært kjent for kommunen, og 

er klargjort slik at dette blir klart til bygget står ferdig. Vanntrykket for sprinkling er imidlertid avhengig av flere 

momenter enn brannvann alene. Slik bygget er utformet hos oss på Frøya, der det er tekniske rom på loftet i 

byggene, medfører at også sprinkelanlegget her skal ha nok trykk til å gjennomføre nødvendig slukking. Dette 

utredes i detaljprosjekteringen / utførelsesfasen av byggingen, og medfører at problemstillingen kommer opp sent 

i planleggingsfasen. 

 

Kommunedirektøren ser ikke at dette er noe som kommunen kan velge bort, da alternativet er å enten skjære ned 

på andre budsjettposter som f.eks. inventarbudsjettet, eller en potensiell dyr og forsinkende prosess der tekniske 

rom flyttes til andre deler av bygget, for å redusere kavet for trykk på sprinkelanlegget på loftet.  

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunedirektøren foreslår å delfinansiere dette fra salget av eiendom som Frøya kommune gjorde i K-sak 

95/21 til DalPro AS. Her solgte kommune 4000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 millioner kr. 

 

Resterende 1,3 millioner kr foreslås tatt fra disposisjonsfondet. Disponibelt saldo per 24.06.2021 er på kr 

77.832.385,53 

 

Budsjettet for morgendagens omsorg økes med 5,3 millioner kr eks. mva, Kr 6 625 000 inklusive mva.  

 

Budsjettet for Frøya Helse- og omsorgssenter økes fra kr 389 375 000 kr til 396 000 000 kr.  

 

  Beløp eks mva MVA Sum inkl mva.  

Budsjett pr 10.08.21 311 500 000 77 875 000 389 375 000 

Salg av eiendom 4 000 000 1 000 000 5 000 000 

Fra disposisjonsfondet 1 300 000 325 000 1 625 000 

Nytt budsjett 316 800 000 79 200 000 396 000 000 
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EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune betaler inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i 2021. 

Egenkapitalinnskuddet KLP 2021 er på kr 1.021.003,- 

 

Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet som har en saldo pr 29. juli 

2021 på kr 77 832 385,- 
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 KLP’s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et 

+kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden forplikter også til å 

skyte inn ytterlige egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av kundeforholdet 

får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. Krav på egenkapitaltilskudd for 2021 er kr 
1.021.003,- 

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskuddet skal føres i 

regnskapet for kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av ubundne 

investeringsfond eller ved overføringer fra driftsregnskapet. Overføringer fra driftsregnskapet er 

avhengig av et positivt resultatregnskap.  

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond.  

 

Vurdering:  

Frøya kommune skal fortsatt være kunde i KLP, og må dermed følge kravet om å betale inn 

egenkapitaltilskuddet. Tilsuddet foreslås finansiert fra disp.fond som tidligere. 
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Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar økonomirapporten for første halvår 2021 til orientering. 

 

 
Sammendrag 
 

Kommunen har et totalt overskudd per juni 2021 på kr 18,29 mill kr i forhold til budsjett. Summen av sentrale 

inntekter, finans og avsetninger utgjør kr 49 mill kr. Brutto regnskapsmessig merforbruk på rammeområdene er 

30,7 mill kr før fratrekk av følgende:  

 

o Premieavviket for 2020 på 2,5 mill kr,  

o Regnskapsmessige korrigeringer vedr refusjon fra fylkeskommunene på 7,4 mill, VAR-området på 2,9 mill 

kr,  

o Prosjekter som midlertidig er belastet driftsregnskapet med 3,2 mill kr og  

o Manglende vannavgift fra næringslivet på kr 2,2 mill.  

 

Totalt utgjør dette fratrekket 18,2 mill kr.  

 

Driften av rammeområdene viser dermed et merforbruk på 12,77 mill kr.  

 

 

Dette merforbruket er i hovedsak knyttet til:  

o Direkte merkostnader ifb med Koronaepidemien er netto kr 4,2 mill kr. Frøya kommune har per juni fått kr 

0,959 mill kr i refusjon fra staten.  

o Vikarinnleie med 3,19 mill kr ved rammeområde Helse og Mestring 

o Vask av tekstiler med kr 0,27 mill kr 

o Ekstraordinære merkostnader til en ressurskrevende brukere med 2,8 mill kr og 

o Reduserte inntekter – brukerbetaling med 0,94 mill kr.  

 

Flere av vikarinnleiekostnadene er indirekte koronarelaterte. (Type innleie ved karantene etc) Store deler av 

utgiftene til ressurskrevende vil bli inndekket av fond ved årsavslutning ihht til retningslinjene. 

 

Kommunedirektøren vil fortsatt ha fokus på budsjettdisiplin og kostnadskontroll også i siste halvår. Allerede 20. 

august er det ledermøte der tema i tillegg til budsjett vil være tiltak for å bremse/redusere merforbruket.  

 

Totalt sykefraværet er for hele kommunen 1. halvår på 9,59 % med henholdsvis 3,77 % knyttet til korttidsfravær 

(inkl. egenmeldinger) og 5,82 % knyttet til langtidsfravær (over 16 dager). Det vil si en økning i totalfraværet 

med 0,66 % - der det er en liten nedgang på korttidsfraværet på 0,13% og en økning av langtidsfraværet på 0,79 

%.    
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Sentrale kapitler 
 

Totaloversikt økonomi 
 
Beløp i 1000             
  Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Budsjett 

2021 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Sentrale inntekter -180 015 -217 459 37 443 -360 175 -397 618 37 443 
Netto finansutgifter og inntekter 19 733 10 458 9 275 68 492 59 217 9 275 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -1 838 -4 183 2 345 -3 678 -6 022 2 345 
Til disposisjon -162 120 -211 183 49 063 -295 361 -344 424 49 063 

Fellestjenester 18 777 27 090 -8 313 39 952 48 265 -8 313 

Oppvekst 52 400 52 427 -27 113 654 113 681 -27 

Helse og mestring 65 274 74 247 -8 973 144 174 153 147 -8 973 

Kultur og idrett 3 627 2 934 693 7 539 6 847 693 

Teknisk 7 917 14 459 -6 542 18 351 24 893 -6 542 

Inntekter 0 26 -26 -29 009 -28 983 -26 

Finans 350 7 933 -7 584 700 8 284 -7 584 

Sum disponering 148 345 179 116 -30 771 295 361 326 133 -30 771 

              

Merforbruk -/mindreforbruk + -13 775 -32 067 18 292 0 -18 291 18 292 

 

Kommentarer 
De sentrale inntektene er 37,4 mill kr høyere enn budsjettert. Der rammeoverføringen er 19,3 mill kr høyere enn 

budsjettert og inntektsutjevningen er 7,2 mill kr lavere. Summa summarum er rammetilskuddet dermed på 26,6 

mill kr. I tillegg er skatt på inntekt og formue på 9,2 mill kr og eiendomsskatten på 1,5 mill kr høyere enn 

budsjetter per juni. Rammeområdene oppsummeres hver for seg under kapitlet - Totaloversikt drift - fordelt på 

rammeområdene. 

 

Totalt for kommunen har vi per juni et overskudd på kr 18,29 mill kr.  

 
Sentrale inntekter 
Beløp i 1000 
                
  Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Frie disponible inntekter               
Inntekts- og formuesskatt -122 531 -131 795 9 264 -245 161 -245 161 9 264 0 
Rammetilskudd -51 486 -78 088 26 601 -103 014 -103 014 26 601 0 
Eiendomsskatt -5 998 -7 576 1 578 -12 000 -12 000 1 578 0 
Andre generelle driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Frie disponible inntekter -180 015 -217 459 37 443 -360 175 -360 175 37 443 0 
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Sentrale utgifter med finansinntekter og - utgifter 
Beløp i 1000 

 
                
  Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Finansinntekter/-utgifter               
Renteinntekter -3 514 -1 285 -2 228 -7 030 -7 030 -2 228 0 
Utbytte og eieruttak -2 499 -5 361 2 862 -5 000 -5 000 2 862 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-4 998 -4 878 -120 -10 000 -10 000 -120 0 

Renteutgifter 11 936 3 866 8 071 23 882 23 882 8 071 0 
Avdrag på lån 18 807 18 117 691 37 630 37 630 691 0 
Avskrivninger 0 0 0 29 009 29 009 0 0 

Sum Finansinntekter/-utgifter 19 733 10 458 9 275 68 492 68 492 9 275 0 
 

Kommentarer - Finans 
Renteinntektene er 2,2 mill kr lavere og skyldes i all hovedsak at låneopptaket i 2020 og 2021 så langt i år er 

lavere enn tidligere år og lavere innskuddsrenter. Utbytte hittil i år kr 5,3 mill kr og gjelder TrønderEnergi med 

kr 5,3 mill kr og Gjensidigestiftelsen med 0,12 mill kr. Posten gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 

gjelder avkastningen på fond og aksjene, forvaltet av Grieg Forvaltning.  

 

Renteutgiftene per juni er 8,0 mill kr lavere enn budsjettert og skyldes all hovedsak etterskuddsvis avregning og 

lavere rentesats enn budsjettert.  

 
Skatteinngang per juni  

 
 

Som tabellen viser er skatteinngangen per juni på 131,8 mill kr mot 86,5 mill kr i 2020 dvs en økning på 45,3 

mill kr. I forhold til 2019 er økningen på 37,1 mill kr.  
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Avkastning aksjer & fond per juni 
 

 
 
 

Totalporteføljen økte i juni med kr 1,5 mill kr og hittil i år er verdiøkningen på 4,7 mill kr. Årsavkastningen er i 

budsjettet for 2021, satt til 10 mill kr. Markedsverdi av totalporteføljen er per juni på 169,1 mill kr.  

 

Markedsutviklingen av vår portefølje  
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Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder 
 
Beløp i 1000               
Avdelinger Avdeling Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Oppr. 

budsjett 
2021 

Prognose 
årsavvik 

Forslag til 
budsjett- 
justering 

Fellestjenester   18 777 27 090 -8 313 39 648 -8 313 0 
Oppvekst   52 400 52 427 -27 113 787 -27 0 
Helse og mestring   65 274 74 247 -8 973 144 041 -8 973 0 
Kultur og idrett   3 627 2 934 693 7 843 693 0 
Teknisk   7 917 14 459 -6 542 18 351 -6 542 0 
Inntekter   0 26 -26 -29 009 -26 0 
Finans   350 7 933 -7 584 -120 -7 584 0 

Sum   148 345 179 116 -30 771 294 541 -30 771 0 

 

Kommentarer RO1 - Fellestjenester 
Rammeområdet viser et brutto merforbruk på kr 8,3 mill kr i forhold til budsjett og skyldes blant annet: 

• Koronaepidemien knyttet til lønn og utstyr med 1,7 mill kr.  

• Brann & redning med 0,35 mill kr. 

• Positivt premieavvik 2020 som utgiftsføres i 2021 med 2,5 mill kr.  

• Andre lønn og trekkpliktige godtgjørelser med 0,54 mill kr.  

• Frøyapakken (studielån) med 0,12 mill kr. 

• Folkevalgte med 0,265 mill kr.    

• Utleieboliger som skyldes merkostnader vedr boliger til personer med rus og utgjør 1,3 mill kr. 

Kommentarer RO2 - Oppvekst 
Rammeområdet viser et merforbruk på 0,027 mill kr. Merkostnader knyttet til Koronaepidemien er for 

rammeområdet 0,220 mill kr. 

 

Kommentarer RO3 - Helse og mestring 
Rammeområdet viser et merforbruk på 8,9 mill kr og skyldes blant annet: 

• Koronaepidemien merkostnaden på rammeområdet utgjør 1,5 mill kr 

• PLO:  

o Vikartjeneste for å opprettholde forsvarlig drift/manglende bemanning med kr 3,19 mill kr og 

må sees i sammenheng koronasituasjonen.  

o Vask av tekstiler med kr 0,27 mill kr 

o Reduserte inntekter – brukerbetaling med 0,94 mill kr 

o Tilskudd ressurskrevende brukere med 0,79 mill kr. 

• BAM: 

o Merkostnad knyttet til ressurskrevende bruker med kr 2,8 mill kr. (80 % av merkostnaden over 

1,4 mill dekkes av staten – avregnes ved årets slutt.  

• NAV: 

o Bidrag til livsopphold/sosial omsorg med 0,87 mill kr.  

 

Virksomheten familie & helse har et mindreforbruk på 0,3 mill kr. 

 

Kommentarer RO4 - Kultur & idrett 
Rammeområdet har et mindreforbruk på 0,69 mill kr og skyldes at det har vært redusert aktivitet på 

rammeområdet som følge av Koronaepidemien.   

 

Kommentarer RO 5 - Teknisk 
Rammeområdet viser et brutto merforbruk på 6,5 mill kr og skyldes blant annet: 



Saknr: 148/21 

• Koronaepidemien (økt renhold og div utstyr) med 1,68 mill kr 

•  VAR-området med 2,9 mill kr (avregnes ved årets slutt) 

• Ikke innkrevd vannavgift (næringsliv) med 2,1 mill kr (kommer i juli) 

• Div prosjekter med forskuttert bevilgning som pt er regnskapsført i driftsregnskapet på rammeområdet, 

utgjør 3,1 mill kr. 

 

Sum summarum er rammeområde teknisk i pluss med ca 1 mill kr.  

 

Kommentarer finanspostene i driftsregnskapet 
Posten på 7,4 mill kr gjelder regnskapsmessig korrigering vedr refusjon fra fylkeskommune knyttet til 

forskutteringer vedr FV 714 og gang og sykkelvei i perioden 2005 – 2011. Denne refusjonene ble inntektsført i 

driftsregnskapet iht revisor. I ettertid er vi blitt bedt om å korrigere denne over til investeringsregnskapet.  

 

Sykefravær 
Sykefravær  Fravær 

korttid 
Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Samlet sykefravær første halvår 2021 3,77 % 5,82 % 9,59 % 

 
 
 
Sykefravær per måned fordelt på rammeområdene 
 
  Korttid Langtid Total 

Tjenesteområde 1.kv 2.kv     Korttid 
% 

1.kv 2.kv     Langtid 
% 

1.kv 2.kv     Samlet 
fravær 

% 

Fellestjenester 3,44 % 2,72 %     3,30 % 5,47 % 4,27 %     5,24 % 8,92 % 6,99 %     8,55 % 

Oppvekst 3,69 % 2,69 %     3,49 % 5,22 % 5,17 %     5,21 % 8,90 % 7,86 %     8,69 % 

Helse og mestring 4,82 % 4,96 %     4,85 % 7,65 % 9,24 %     7,96 % 12,47 % 14,20 %     12,81 % 

Kultur og idrett 0,00 % 1,24 %     0,22 % 0,00 % 0,00 %     0,00 % 0,00 % 1,24 %     0,22 % 

Teknisk 1,56 % 3,06 %     1,86 % 2,15 % 0,00 %     1,72 % 3,71 % 3,06 %     3,58 % 

Sum tjenesteområder 3,80 % 3,65 %     3,77 % 5,76 % 6,05 %     5,82 % 9,56 % 9,70 %     9,59 % 
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Sykefravær per måned 
              
Type Område/enhet Jan Feb Mars April Hittil i år 
Korttid Fellestjenester 4,61 % 2,13 % 3,56 % 3,42 % 3,30 % 
Langtid Fellestjenester 3,20 % 8,65 % 7,11 % 3,07 % 5,24 % 

Samlet Fellestjenester 7,82 % 10,78 % 10,67 % 6,49 % 8,55 % 

Korttid Oppvekst 3,03 % 3,04 % 4,30 % 4,25 % 3,49 % 
Langtid Oppvekst 3,50 % 8,63 % 5,40 % 3,55 % 5,21 % 

Samlet Oppvekst 6,52 % 11,67 % 9,70 % 7,80 % 8,69 % 

Korttid Helse og mestring 4,02 % 5,25 % 5,35 % 4,64 % 4,85 % 
Langtid Helse og mestring 7,83 % 6,93 % 11,37 % 4,18 % 7,96 % 

Samlet Helse og mestring 11,85 % 12,18 % 16,71 % 8,83 % 12,81 % 

Korttid Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0,22 % 
Langtid Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0,22 % 

Korttid Teknisk 1,00 % 2,56 % 1,30 % 1,49 % 1,86 % 
Langtid Teknisk 2,08 % 4,26 % 2,51 % 0 % 1,72 % 

Samlet Teknisk 3,08 % 6,81 % 3,81 % 1,49 % 3,58 % 

Korttid Sum sykefravær 3,27 % 3,76 % 4,21 % 3,91 % 3,77 % 
Langtid Sum sykefravær 5,04 % 7,21 % 7,57 % 3,25 % 5,82 % 

Samlet Sum sykefravær 8,31 % 10,97 % 11,78 % 7,16 % 9,59 % 

 

Det totale sykefraværet for hele kommunen for 1. halvår er på 9,59 %, med henholdsvis  

3,77 % knyttet til korttidsfravær (inkl. egenmeldinger) og 5,82 % knyttet til langtidsfravær (over 16 dager). 

Sammenlignet med 1. tertial 2021, var totalt sykefravær på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % på korttidsfravær og 

5,03 % på langtidsfravær. Dette gir en økning av totalfraværet med 0,66 % - med en liten nedgang på 

korttidsfraværet på 0,13% og en økning av langtidsfraværet på 0,79%.    

 

Tatt i betraktning koronasituasjonen med pålagt fravær/karantene ved mistanke om smitte, må man i all hovedsak 

si at utviklingen av sykefraværet første halvår er tilfredsstillende selv med en liten økning i langtidssykefraværet 

sammenlignet med 1. tetial 2021.  

 

1. halvår 2020 var sykefraværet på totalt 10,5 % med henholdsvis 2,0 % på kortidsfravær og 8,5 % knyttet til 

langstidsfravær.  

 

Det at HR-avdelingen er styrket og med det oppfølgingen av sykemeldte, har utvilsomt vært positivt 

sammenlignet med tidligere år. Før 2020 lå langtidssykefraværet mellom 6,3 % og 6,8 %. 
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SØKNAD OM ENDRING AV DOMENEAVTALE FRØYA.NO - FRØYA KOMMUNE 
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Bakgrunn for saken:   

 

Vurdering: 
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NYTT MØTEREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ØVRIGE 

FOLKEVALGTE UTVALG  

 

Forslag til vedtak: 

 

Pkt. 20.4 endres til:  

Avstemninger skal skje i åpent møte ved stemmetegn. Det vil fortsatt være adgang til skriftlig 

avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter skriftlighet. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2020 sak 132/20 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar nytt møtereglement for kommunestyret, formannskap og øvrige folkevalgte utvalg. 

Reglementet erstatter tidligere vedtatte møtereglement.  

Reglementer er derfor gyldig fra vedtaksdato og ut 2023.  

 
Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 286/20 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar nytt møtereglement for kommunestyret, formannskap og øvrige folkevalgte utvalg. 

Reglementet erstatter tidligere vedtatte møtereglement.  

Reglementer er derfor gyldig fra vedtaksdato og ut 2023.  

 
Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Reglement for kommunestyret, formannskap og øvrige utvalg 
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Saksopplysninger:   

 

20.4 Ved skriftlig stemmegivning  

 

I det gjeldene reglement som ble vedtatt i KST i sak 132/20 26.11.20 står det: 

 
«Skriftlig avstemming kan bare benyttes ved valg og ansettelser. Skriftlig avstemning ved valg og tilsetting 

gjennomføres når ett medlem krever det.  

 

Avstemningen foregår ved at møtedeltakerne skriver sitt standpunkt på en nøytral stemmeseddel, uten 

underskrift. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. Stemmeseddelen samles inn, og to 

personer som møteleder utpeker teller opp stemmene og meddeler resultatet til møteleder.  

 

Hovedregelen er at avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn. Det vil fortsatt være adgang til skriftlig 

avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter skriftlighet» 

 

I den nye kommuneloven kan man ikke lenger bruke skriftlig avstemning ved valg og ansettelser. Det 

innebærer blant annet at ordfører og varaordfører må velges ved åpen avstemning. 

Den nye kommuneloven av 2018 viderefører ikke bestemmelsen i kommuneloven 1992 § 35 nr. 5. 

Bakgrunnen for dette er verken omtalt i NOU 2016: 4 eller i Prop. 46 L (2017– 2018), som er de 

sentrale forarbeidene til den nye loven. 

De grunnleggende hensynene bak en åpen avstemning, slik det er redegjort for i departementets sak 

99/826, er fortsatt gjeldende. 

Det vil fortsatt være adgang til skriftlig avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter 

skriftlighet. Forholdsvalg etter § 7-5 og § 7-6 er et eksempel på avstemming som kan gjøres skriftlig.» 

 

 



Saknr: 151/21 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

17.08.2021 

Arkivsaksnr: 

21/820 

Sak nr: 

151/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

026 M50 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

151/21 Formannskapet 17.08.2021 

/ Kommunestyret  

 

OPPNEVNING AV KANDIDATER TIL INTERKOMMUNAL KLAGENEMND - REMIDT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem i Interkommunal klagenemnd ReMidt velges: 

Som personlig varamedlem velges: 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra ReMidt IKS 

Instruks for kommunalt klagenemnd i ReMidt 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Med den nye kommuneloven fra 2018 kom det også en endring i forvaltningsloven § 28 andre 

ledd om klagenemnd for selvstendige rettssubjekter. I forarbeidene til kommuneloven, Prop. L 46 

(2017- 2018) er det ikke gitt konkrete føringer eller begrensninger knyttet til oppnevning, 

sammensetning eller hvor mange eller hvem som kan være deltakere i klagenemnden. 

 

 
 • Ett medlem, med personlig varamedlem  

For å sikre en best mulig demokratisk styring i klagebehandlingen, oppfordres 

deltakerkommunene til å utpeke sine to kandidater blant det fast møtende i 

kommunestyret/bystyret. For å ivareta kjønnsbalansen bør det være en av hvert kjønn. 

Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. 
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TUNNELREHABILITERINGEN, FORHANDLINGER  
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Saksopplysninger:   

 

Vedtak kommunestyret i Frøya kommune - 15.04.2021: 

Basert på likelydende funn i analyser gjort av Sweco og Rambøll, spesielt begrunnet i sikkerhet og 

beredskap, anbefaler Frøya kommune følgende:  

  

1. Frøyatunnellen suppleres med en rømningstunnel, som et minimumsalternativ 

2. Rømningstunnelen finansieres av Trøndelag Fylkeskommune  

  

Viser det seg at det finnes interesse fra lokalt næringsliv å bidra i etablering av en fullverdig tunnel, 

bør dette utredes raskt. 

  

3. Etablering av en fullverdig tunnel må utredes 

4. Frøya Næringsforum, som representant for lokalt næringsliv, tar ansvar for utredning og 

etablering av et OPS-prosjekt (OffentligPrivat Samarbeid) med hensikt å etablere et nytt 

tunnelløp 

5. OPS-prosjektet skal også inkludere finansieringsløsninger 

  

Frøya kommune forutsetter at valg av løsning og gjennomføring må skje i tett dialog med og med 

konsensus fra kommune, næringsliv og andre samfunnsinteresser.  

  

Frøya kommune støtter uttalelsen fra Frøya Næringsforum av 09.04.21. 

  

Det bes om at det foretas en ROS-analyse så raskt som mulig i henhold til rapporten og anbefalingen 

fra Sweco for å få bedre beslutningsgrunnlag.  

  

Trøndelag fylkeskommune bes svare på hvilken beredskapsløsning/tiltak som iverksettes straks hvis 

Frøyatunnelen må stenges for et visst tidsrom pga. en alvorlig hendelse. Som kjent er det ingen 

infrastruktur for beredskap mellom Frøya og Hitra i dag. 
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Sammendrag av rapporter fra  Norconsult og Bjerkan & Stav (mai 2021) 

 

• Safetecs analyse konkluderer med at selv med alle foreslåtte tiltak vil ikke risikoen være 

ivaretatt for trafikanter som må gå ut av kjøretøyet og evakuere til fots ved en brann midt i 

tunnelen. For en tunnel med 10 % stigning, en lengde over 5 km og en høy tungbil-andel på 

+20 %, vil man for å oppnå tilstrekkelige forhold for selvberging ved en brann i midtre del av 

tunnelen, være nødt til å etablere en separat nødutgang/rømnings-tunnel ut til det fri. 

Analysen foreslår å vurdere evakueringsrom som et tiltak for å bedre selvberging 

• En forutsetning for å akseptere fravik er at en alternativ løsning «…vil føre til likeverdig 

eller forbedret sikkerhet» (§ 8, 2. ledd), noe som må dokumenteres gjennom en 

risikoanalyse 

• Safetecs analyse har kun foreslått tiltak med evakueringsrom som en mulighet, og 

konkluderer ikke om en slik løsning vil gjøre at risiko for tunnelen, og da spesifikt 

selvbergingsprinsippet blir ivaretatt ved en slik løsning. Det må gjøres videre vurderinger 

av en slik løsning for å konkludere med at dette vil gi likeverdig eller forbedret sikkerhet i 

tunnelen slik at selvbergingsprisnippet er ivaretatt 

• I Safetecs rapport nevnes en rekke tekniske tiltak som beskrives som et minimum av hva 

som må iverksettes for å lette selvberging med dagens utforming av tunnelen. Fra Aas 

Jacobsens foreslåtte tiltak mangler det fra denne listen tiltakene utbedring av slukkevann, 

ledelist med lys i hoftehøyde, infrarøde kameraer og røyksensor som gjenkjenner 

branngasser. Det kommer ikke frem av de gjennomgåtte notatene til Aas Jacobsen hvorfor 

disse tiltakene ikke anbefales gjennomført 

• Det påpekes at de anbefalte tiltakene i liten grad bygger videre på den totale risikovurderingen 

gjennomført av Safetec. I forslagene til anbefalte tiltak fra Aas Jacobsen er det ikke gjort 

noen vurdering av det helhetlige risikobildet til tunnelen, eller selvbergingsprinsippet og 

om dette vil være på et akseptabelt nivå med de foreslåtte utbedringene og sikkerhetstiltakene 

• I vedlegg I, pkt. 1.1.3. går det frem at det i gitte tilfeller skal utarbeides en risikoanalyse. 

Det gjelder for eksempel dersom tunnelen har et «spesielt særtrekk» når det gjelder: 

  
• tunnellengde,  

• vertikal eller horisontal profil,  

• adkomsttid for redningstjenesten, og  

• nærvær og prosentandel av tunge lastebiler  

 

Flere parametre enn de som er nevnt er listet opp i bestemmelsen.  

• Det fremstår som klart at Frøyatunnelen har spesielle særtrekk når det gjelder flere av de 

nevnte parametre slik at en risikoanalyse er nødvendig her. Dette underbygges også av at 

tunnelen er definert som en risikotunnel av Statens vegvesen 

• Av TSF § 8, 2. ledd går det frem at risikoanalyse uansett kreves dersom forskriftens 

sikkerhetsløsninger ikke lar seg gjennomføre og alternative tiltak må velges 

• Dette kan, etter vår mening, ikke forstås dit hen at Safetec finner en løsning med 

evakueringsrom akseptabel. Tvert imot må dette undergis en nærmere vurdering hvis det 

er aktuelt, og det må knyttes en risikoanalyse til, hvor det også blir vurdert om 

evakueringsrom vil føre til likeverdig eller forbedret sikkerhet. Noen slik analyse foreligger 

ikke 

• I vurdering av samfunnssikkerhet og beredskap beskriver Sweco et behov for å oppdatere 

risiko og sårbarhetsanalyse for tunnelen. Det er i Swecos rapport ikke gjort videre vurdering 

av trafikksikkerheten for de ulike tunnelalternativene. Sweco foreslår at man i neste fase og 

så raskt som mulig gjennomfører en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 

Rapporten omfatter i liten grad en vurdering av sikkerhetstiltak i tunnelen utover dette 
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Sårbarhet 

• Det er viktig også å belyse Frøya tunnelens betydning ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv. 

Tunnelen er den eneste vegen som muliggjør å komme seg fra øyen. Tunnelen vurderes 

dermed å være et svært sårbart punkt i forhold til å opprettholde transportinfrastrukturen 

• Gjennom brannvesenets beredskapsanalyse utarbeidet i 2020 er det identifisert behov knyttet 

til kompetanseutvikling gjennom øvelser og ikke minst knyttet til tilpasset materiell for 

innsats i tunnel. Disse avdekkede forholdene kan medføre at en brann relatert hendelse i 

tunnelen medfører større konsekvens 

• En stenging av tunnelen vil ha stor betydning i et samfunnsikkerhetsperspektiv for Frøya 

kommune. Et moment er at pendling for både arbeidstakere og skoleelever vil stoppe, og at 

eksporten av sjømatprodukter stopper opp med tilhørende svært store økonomiske tap 

• En slik hendelse vil følgelig også påvirke nødetatenes mobilitet til og fra Frøya. Ambulanse 

transport med bil fra Frøya vil ikke bli mulig, og det samme vil gjelde for Politiet som har sitt 

lensmannskontor på Hitra. Eventuelt bistandsbehov, ved større brann og ulykkesrelaterte 

hendelser, fra brannvesenet på Hitra vil heller ikke kunne utøves. Det vil heller ikke være 

mulig for innbyggerne å nå den ordinære Legevakten i Orkdalsregionen ved behov 

• Videre vil varetransport av matvarer, medisiner mv. inn til Frøya også stoppe opp 

• I denne sammenheng er det også naturlig å påpeke beredskapsansvaret som stilles 

Fylkeskommunen gjennom Forskrift for sivil transportberedskap (FOR-2005-06-14-548) 

• Det er gjennomført flere studier om bruk av evakueringsrom i senere tid. Ingen av studiene 

slik de foreligger konkluderer med at evakueringsrom er en akseptabel løsning i alle tilfeller, 

men viser at tiltaket kan ha effekt for å tilrettelegge for selvberging. «Evakueringsrom må 

ses i forhold til sikkerhetssystemene i tunnelen som helhet» 

• For at det skal kunne konkluderes om en løsning med evakueringsrom er akseptabel for å 

ivareta selvbergingsprinsippet, samt hvilke andre konkrete risikoreduserende tiltak som må 

etableres for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i dagens tunnel, må det 

gjennomføres egen vurdering av dette der de lokale forholdene og et helhetlig konsept av 

tiltak, inkludert evakueringsrom for tunnelen vurderes. Denne vurderingen vil også danne 

underlag for å søke fravik fra TSF fra krav om at det ikke skal bygges nødutgang uten 

fluktveg til det fri 

• Sweco påpeker at deres vurderinger er gjort uten tilgang til en ROS-analyse med 

vurdering av beredskapssituasjonen i de ulike alternativene 

 

Utdrag brev til Tr.FK 08.06.21: 

Frøya kommune fattet vedtak (over) basert på det som har blitt anbefalt i Safetec-rapporten fra 2019, 

vurderinger Aas Jakobsen gjør i sin rapport samt anbefalinger fra Sweco i rapport fra 2021.  

 

• Safetecs analyse konkluderer med at selv med alle foreslåtte tiltak vil ikke risikoen være 

ivaretatt for trafikanter som må gå ut av kjøretøyet og evakuere til fots ved en brann midt i 

tunnelen. For en tunnel med 10 % stigning, en lengde over 5 km og en høy tungbil-andel på 

+20 %, vil man for å oppnå tilstrekkelige forhold for selvberging ved en brann i midtre del av 

tunnelen, være nødt til å etablere en separat nødutgang/rømnings-tunnel ut til det fri. 

Analysen foreslår å vurdere evakueringsrom som et tiltak for å bedre selvberging, de 

konkluderer ikke 

• En forutsetning for å akseptere fravik er at en alternativ løsning «…vil føre til likeverdig eller 

forbedret sikkerhet» (§ 8, 2. ledd), noe som må dokumenteres gjennom en risikoanalyse 

• For at det skal kunne konkluderes om en løsning med evakueringsrom er akseptabel for å 

ivareta selvbergingsprinsippet, samt hvilke andre konkrete risikoreduserende tiltak som må 

etableres for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i dagens tunnel, må det gjennomføres 

egen vurdering av dette der de lokale forholdene og et helhetlig konsept av tiltak, inkludert 
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evakueringsrom for tunnelen vurderes. Denne vurderingen vil også danne underlag for å søke 

fravik fra TSF fra krav om at det ikke skal bygges nødutgang uten fluktveg til det fri 

• I dialog med Vegdirektoratet ble det opplyst om at de kommer med nye presiseringer/ krav og 

ei ny check-liste for søknader. Planlagt dato er 15. juni, dvs samme dag som saken skal 

behandles i Fylkestinget 

• I vedtak fattet av Hovedutvalg for veg (HUV) – 26-27.05.2021 – ble det vedtatt at 

Fylkestinget ber fylkesrådmann om å gå i dialog med Frøya kommune om finansiering av en 

rømningstunnel, med bidrag fra kommune, næringsliv og andre. Det har vi en god prosess på, 

men vi kan ikke si at vi har kommet i mål 
 

Med tanke på det som fremmes i punktene (over), den korte tidsfristen mtp alternativ finansiering av 

rømningstunnel samt Vegdirektoratets beskjed om at det kommer ny dokumentasjon ila juni, finner vi 

det hensiktsmessig at saken utsettes. Derfor ber vi om at saken utsettes. 

 

Fylkestinget – sak 35/21, 17.06.21 – fattet følgende vedtak: 

1. Fylkestinget utsetter investeringsbeslutning til fylkestinget i oktober 

2. Fylkestinget er opptatt av at Frøya- og Hitratunnelen rehabiliteres snarest i henhold til 

tunnelsikkerhetsforskriften og de andre oppgraderinger som er nødvendige. 

Fylkesrådmannen bes arbeide videre med prosjektering av begge tunnelene slik at 

gjennomføring av prosjektene sees i sammenheng og fremdriften opprettholdes 

3. Fylkestinget ser de positive sidene ved å etablere en løsning med rømningstunnel mellom 

Frøya og Hitra beskrevet som alternativ 6 i saken, forutsatt lokal medfinansiering. En slik 

tunnel vil medføre en bedre beredskapsløsning enn ferger. Fylkesrådmannen bes derfor om å 

gå i dialog med Frøya kommune om å avklare nødvendig lokal medfinansiering av en 

rømningstunnel med bidrag fra kommune, næringsliv og andre slik at en beslutning kan fattes 

i oktober 

4. Fylkestinget vil i samarbeid med kommunene styrke beredskapsløsningen for Hitra og Frøya. 

En hendelse i tunnelene som medfører stenging vil ha store konsekvenser for samfunn- og 

næringsliv. I tillegg til oppgradering av tunnelene er realisering av fergeløsning mellom 

Hitra og Aure svært viktig. Oppgradering av tunneler og en fergeløsning må sees på som en 

helhetlig beredskapsløsning for Hitra og Frøya og rådmannen bes komme tilbake til dette i 

saken til Fylkestinget  

5. Fylkestinget viser for øvrig til Stortingets behandling av NTP og forutsetter at 

fylkeskommunene blir kompensert for sine utgifter til oppgradering av tunneler i henhold til 

tunnelsikkerhetsforskriften 

6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen synliggjøre kostnadene og mulig finansiering til 

oppgradering og vedlikehold av de øvrige tunellene som er underlagt 

tunnelsikkerhetsforskriften og fergeløsning Hitra-Aure i Økonomiplanen for 2022 – 2025.  

 

Kommunestyret 24.06.2021 

1. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av; 

a. Ordfører 

b. Varaordfører 

c. Representant fra mindretallet: Billy Fredagsvik 

d. 3 representanter fra næringslivet som utpekes av Frøya Næringsforum 

e. Representant fra Kommunedirektøren 

2. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: 
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a. Arbeidsgruppen har ansvar for dialogen med Fylkeskommunen 

b. Arbeidsgruppen skal arbeide for en finansieringsløsning 

c. Arbeidsgruppen rapporterer til Formannskapet 

3. Administrasjonen gis fullmakt til å engasjere ressursperson til å drive jobben i sommer 

 

Teams-møte med Fylkeskommunen – 25.06.2021 

• Viktige spørsmålsstillinger: 

• Hva er totalkostnaden for rehabilitering av Frøya- og Hitratunnelen? 

• Hvilke kostnadsbesparelser oppnås ved en parallell rehabilitering av begge tunnelene? 

• Ved etablering av en rømningstunnel, hvilke kostnadsbesparelser oppnås ved rehabilitering av 

Frøyatunnelen, da rehabiliteringen kan gjennomføres 24/7, dvs på betydelig kortere tid enn 

planlagt? 

• Er det kostnader som kan unngås ved etablering av en rømningstunnel, der rømningstunnelen 

oppfyller krav ihht TSF? 

• Hvilke kostnadsbesparelser vurderes knyttet til alternativ beredskapsløsning – ferge? 

 

Det som inngår i finansieringsdiskusjonen er: 

• Hva dekker staten? I følge Nasjonal Transportplan (NTP), skal Fylkeskommunene 

kompenseres for tiltak ihht TSF 

• Ekstraordinære tilskudd fra Staten? 

• Kommunal finansiering – kan Frøya kommune bidra? 

• Næringslivet – De er utfordret og det har kommet positive tilbakemeldinger 

• Fylkeskommunen – De har allerede uttalt at de kan bidra med 20%, dvs 

momskompensasjonen. Finansiering utover det? 

• Bompenger – Har vært diskutert og fremmet standpunkt er at det skal unngås 

 

Møte med næringslivet Frøya/ Hitra – 12.08.2021 

• Utgangspunkt i Fylkestingets vedtak 

• Oppgradering av eksisterende tunnelløp + bygging at en ny rømningstunnel parallelt med 

dagens løp er anslått til å koste om lag 1,1 milliarder 

• Fylkeskommunen har omlag 700 millioner kroner til prosjektet. Dette er de planlagte midlene 

til rehabiliteringen + den momskompensasjon fylkeskommunen vil motta dersom de er 

byggherre på hele prosjektet 

• I tillegg vil de vurdere hva de sparer ved: 

o Å bygge rømningstunnelen først. Bruke den til kolonnekjøring i den perioden de 

rehabiliterer Frøya-tunnelen, noe som gir en mer effektiv rehabiliteringsprosess 

o De slipper å bygge rømningsrom i Frøya-tunnelen, fordi en da får fluktveier over i det 

nye rømningsløpet 

o En slipper å investere i beredskapsfergeleier 

• Gitt dette regnestykket mangler et sted mellom 300 og 400 millioner kroner i medfinansiering 

 

Uten at noen har forpliktet seg ble utgangspunktet for diskusjonen en fordeling 50/50 mellom 

næringsliv og kommune, dvs 150-200 millioner på hver. 

Mulige betalingsmodeller 

a) Betaling «up-front» – betale og bli ferdig med det.... 

b) En betaling for bruk – altså en avgift på næringstrafikk 
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c) En annen form for betaling fordelt over noen år, f.eks. en modell der næringslivet sammen tar 

opp et lån på det nødvendige beløpet. Deretter betales det ned over 10 (?) år fordelt på de 

deltakende bedriftene etter en forhåndsbestemt nøkkel, f.eks. omsetning 

 

Vi har dårlig tid. Saken skal behandles igjen på Fylkestingets møte i oktober. Det betyr i praksis at vi 

vil forhandle med fylkeskommunen før den tid (sannsynligvis i september).  

Diskusjonen 

• Usikkerhet rundt tallene – kvalitetssikring av totalkostnaden. Dette er noe som 

Fylkeskommunen skulle arbeide med. Forhåpentlig får vi svar i onsdagens møte 

• Næringslivet foretrekker en betalingsløsning med betaling pr. passering 

• For bedrifter som ikke har så mange passeringer bør det finnes en annen modell, f eks sum pr 

år 

• Det skal undersøkes med Vegamot om løsning for registrering av passeringer. Alternativet er 

en tillitsbasert ordning og månedlige innbetalinger fra bedriftene. Passe oss for ikke å få for 

høye administrasjonskostnader 

• Det skal også undersøkes om bedriftene får skattemessig fradrag for kostnaden 

• Møtet var tydelig på at ev usikkerhet i prosjektet tas av Fylkeskommunen 

• Utfordring å finne en solidarisk betalingsmodell 

 

Økonomi – Perspektiv Frøya kommune 

Økonomiske vurderinger blir fremlagt i møtet og er unntatt offentlighet. Parametre som er naturlig å 

evaluere: 

• Kommunens økonomiske engasjement; del av totalkostnad (%) eller fast sum 

• Som kontantbidrag «up-front» eller fordelt på flere år 

• Varighet – 10, 15, 20 år 

• Rentesats 

• Dagens ÅDT (ÅrsDøgnTrafikk) og fremtidig utvikling 

• ÅDT Tunge kjøretøy og yrkestrafikk 
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GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTENE 11.06.21, 15.06.21 OG 
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Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtene 11.06.21, 15.06.21 og 23.06.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 11.06.21 

Protokoll fra møte 15.06.21 

Protokoll fra møte 23.06.21 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Svar – Høring- avgift på landbasert vindkraft 

Høringssvar fra LNVK på produksjonsvagift på vindkraft 

Høringssvar om avgift på vindkraft 

 

 

 

 

 



Postadresse Besøksadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 Rådhusgata 25 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 7260 Sistranda 

 
 

Skatteetaten 

 
 

  

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

2021/1129 21/1527 S82 &13 Sistranda, 27.07.2021 

 

 

SVAR - HØRING - AVGIFT PÅ LANDBASERT VINDKRAFT  
 

Vi viser til Skattedirektoratets høringsbrev med høringsnotat 22. juni 2021 om avgift på 

landbasert vindkraft med høringsfrist 3. august 2021.  

Frøya kommune slutter seg til KS og Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuners 

(LNVK) sine høringssvar.  

Frøya kommune vil imidlertid presisere LNVKs kommentar om at staten i saker som angår 
kommunale rettigheter ikke bør sette høringsfrister til en tid hvor kommunenes øverste organer, 
kommunestyre og formannskap, ikke er samlet. Dette unndrar statlige høringsprosesser fra 
lokalpolitiske vurderinger, noe som er svært uheldig. 
 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Beathe Sandvik Meland Roger Antonsen 

Kommunedirektør Økonomisjef 

72 46 32 32  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg: 
 

 

 

 



 

 

Landssammenslutninga av  

NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER 

  
 

 Høring - avgift på landbasert vindkraft 
 
Det vises til Skattedirektoratets brev med høringsnotat 22.juni 2021 om avgift på landbasert 
vindkraft, med høringsfrist 3. august 2021. Nedenfor følger høringsuttalelse fra LNVK- 
Landssammenslutningen av Vindkraftkommuner. 
 
Innledningsvis vil vi bemerke at staten i saker som angår kommunale rettigheter ikke bør sette 
høringsfrister til en tid hvor kommunenes øverste organer, kommunestyre og formannskap, ikke er 
samlet. Dette unndrar statlige høringsprosesser fra lokalpolitiske vurderinger, noe som er uheldig. 
 
Skatte- og avgiftsregimet må gjelde både eksisterende og nye anlegg 
 
LNVK vil understreke at et nytt skatte- og avgiftsregime må gjelde både eksisterende og nye anlegg. 
Dagens vindkraftkommuner har fra alle politiske hold ved en rekke anledninger blitt forespeilet 
lokale inntekter som vederlag for de naturverdier som er avstått, og det vil ikke bli forstått dersom 
det nå trekkes et skille mellom eksisterende og nye anlegg. Også utbyggersiden har vært kjent med 
de prosesser som har pågått over mange år. Det illustreres godt av de utbyggingsavtaler som er 
inngått mellom konsesjonær og kommune, hvor det regelmessig har vært inntatt bestemmelser som 
samordner avtalte ytelser til vertskommunen med mulige fremtidige skatter og avgifter til 
vertskommunen.  
 
Høringsnotatet og Stortingets anmodningsvedtak 
 
Det er i høringsnotatet vist til at staten med sitt forslag om en «moderat produksjonsavgift» mener å 
ha besvart Stortingets anmodningsvedtak om beskatning av vindkraft. Det heter: 
 
«Regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2021 at den tar sikte på å innføre en moderat 
produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Regjeringen fulgte med det opp anmodningsvedtak nr. 
146 og 147 (2020–2021) som ble fattet av Stortinget ved behandlingen av Meld. St. 28 (2019–2020) 
og tilhørende Innst. 101 S (2020–2021): "Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i 
vindkraftbeskatningen, inkludert en vurdering av hvordan en hensiktsmessig innretning på og 
tidsplan for hvordan skattebyrden på vindkraftprodusentene kan økes." (vedtak 146) "Stortinget ber 
regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021 med en 
vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser for vindkraft kan sikres, 
for eksempel naturressursskatt, en produksjonsavgift eller en annen hensiktsmessig innretning for 
alle involverte parter." (vedtak 147) 
 
Dersom staten med høringsnotatet har ment at Stortingets to anmodningsvedtak er tilfredsstillende 
besvart, er LNVK ikke enig i det. Høringsnotatet angir selv at «Formålet med høringen er å få 
høringsinstansenes synspunkter på den tekniske utformingen av avgiften, samt valg av 
avgiftsmodell.» Den tekniske innretningen på høringsnotatet, som høringsinstansene bes om å uttale 
seg om, er noe helt annet enn «(..) en vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare 
rammebetingelser for vindkraft kan sikres», som er innholdet av det vedtak Stortinget traff. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 
 
Hovedtrekkene i et fremtidig skatteregime for landbasert vindkraft 
 
Det er ikke vanlig at skattytere og skattemottakere er enige i at det bør innføres nye skatter på en 
sektor og hvilke hovedlinjer et nytt skattesystem bør bygge på. Slik enighet foreligger mellom 
vindkraftprodusentenes organisasjoner og vertskommunenes organisasjoner. Denne enigheten 
bygger på en felles forståelse av at det er rimelig og rettferdig at de lokalsamfunn som blir direkte 
berørt av større vindkraftanlegg har krav på en andel av den verdiskapingen deres naturressurser gir 
grunnlag for. De negative virkninger på natur, landskap og folk fra landbasert vindkraft gir i tillegg et 
legitimt krav på en kompensasjon i tråd med anerkjente miljørettslige prinsipper. 
 
Det er denne felles forståelsen, som ved flere anledninger er uttrykt overfor storting og regjering, 
Stortingets to anmodningsvedtak er forankret i. Og det er denne felles forståelsen regjeringen ved 
Finansdepartementet og Skattedirektoratet burde ha fulgt opp i høringsnotatet. LNVK beklager at det 
ikke er tilfelle. 
 
Vindkraftbransjen og en samlet kommunesektor har tidligere i fellesskap bedt om at et skatteregime 
for vindkraft tar utgangspunkt i den tenkningen og de innretninger som i dag gjelder for 
vannkraftsektoren. Ikke bare tilsier hensynet til såkalt teknologinøytralitet det, men erfaring viser 
også at hovedtrekkene i skatteregimet for vannkraftsektoren har fungert tilfredsstillende og har gitt 
nødvendige insentiver til fortsatte investeringer i vannkraft både til utbyggere og til vertskommuner. 
En av hovedgrunnene til den senere tids motstand mot landbasert vindkraft har nettopp vært lokal 
motstand mot store arealinngrep i forbindelse med større vindkraftanlegg. Med lovbestemte 
rettigheter for vertskommunene til en andel av verdiskapingen som vederlag for å stille sine 
naturverdier til rådighet for andre, har slik motstand mer tilhørt unntakene på vannkraftsektoren.  
Utbyggingskostnadene for vindkraft er i dag på nivå med kostnadene for vannkraft. De kilowattimer 
som produseres er i hovedsak likeverdige og selges til samme pris i samme marked. Og 
miljøkostnadene for utnyttelsen av begge energiformer er åpenbare og av lokal karakter.  
 
Det er LNVKs syn at Stortingets to anmodningsvedtak må leses med bakgrunn i slike betraktninger. 
Derfor besvarer høringsnotatet ikke på noen måte de to anmodningsvedtakene, men behandler bare 
en særlig begrenset og teknisk del av spørsmålet om hvorledes en avgift på vindkraft bør innrettes. 
Vindkraftbransjen og en samlet kommunesektor er enige om at et skatte- og avgiftsregime for 
vindkraft bør inneholde en lokal skatteordning og en avgift begrunnet i de kostnader ethvert 
vindkraftanlegg av noe størrelse påfører naturmiljøet. 
 
Avgiften bør innrettes som en sektoravgift i sektorlovgivningen 
 
I høringsnotatet er foreslått at avgiften innrettes som en særavgift etter særavgiftsforskriften uten 
nærmere begrunnelse. 
Det er LNVKs syn at den foreslåtte avgiften for vindkraft ikke passer inn i de eksisterende kategoriene 
for særavgifter. Både når det gjelder objektet som skal avgiftsbelegges og når det gjelder formålet 
med avgiften, skiller den foreslåtte avgiften seg fra andre kategorier særavgifter.  
Objektet og formålet:  

Gjeldende særavgifter er først og fremst knyttet til varer som sukker, alkohol etc. Avgiftsplikten er 

ofte knyttet til produksjon eller innførselen av varen. Formålet er først og fremst fiskalt, men det kan 

også være å oppnå politiske mål, som å hindre bruken av varen. Riktignok er enkelte av avgiftene i 

forskriften miljørelaterte avgifter som er innført for å oppnå miljøforbedringer og miljøpolitiske 

målsettinger, som CO2-avgift, NOX-avgift og svovelavgift, men dette er ikke de typiske særavgiftene. 



 

 

 

 

  

Når det gjelder avgift knyttet til vindkraft, er formålet først og fremst å fjerne disinsentiver hos 

vertskommuner ved at de blir påført inngrep i landskap og naturmiljø uten kompensasjon. Videre vil 

en slik avgift være i tråd med grunnleggende miljørettslige prinsipper om at tiltakshaver skal belastes 

miljøkostnadene, jf naturmangfoldloven § 11. Dette er andre formål enn de formål særavgiftene er 

ment å ivareta. Etter vårt syn skiller avgiften seg så mye fra de øvrige særavgiftene at andre 

alternativer må vurderes.  

Forutberegnelighet: 

Som sitert tidligere fra Meld. St. 2 (2020-2021) Revidert nasjonalbudsjett 2021, var 

forutberegnelighet for kommunene et moment det ble vist til som viktig i begrunnelsen for avgiften. 

Innplasseringen i forskrift om særavgifter medfører imidlertid at avgiften med enkle grep kan 

reduseres av det til enhver tids sittende Storting ved plenarvedtak i det statsbudsjettet fastsettes. 

Det er også nevnt i høringsnotatet at særavgifter fastsettes av Stortinget i de årlige budsjettvedtak. 

Heller ikke denne delen av ordningen med særavgifter passer derfor for den avgiften som foreslås 

innført for landbasert vindkraft. Hensynet til forutberegnelighet taler mot dette.  

Både vindkraftbransjen og en samlet kommunesektor har foreslått en avgift innført i 

sektorlovgivningen, det vil si energiloven etter mønster fra ordningen med konsesjonsavgifter på 

vannkraftsektoren. Konsesjonsavgiftene er en mer enn hundre år gammel miljøavgift som har hatt til 

formål å fungere som en erstatning til de berørte lokalsamfunn for generelle skader og ulemper på 

naturmiljøet, og som vederlag for de begrensninger en vannkraftutbygging påfører berørte 

lokalsamfunn i alternative anvendelser. 

LNVK kan ikke se tungtveiende motforestillinger mot at vindkraftsektoren kopierer ordningen fra 

vannkraftsektoren med en konsesjonsavgift, eller som vi i dag ville ha kalt en miljøavgift. Den bør 

lovfestes i energiloven og med korresponderende bestemmelser i den enkelte konsesjon med 

tilhørende verdisikring ved jevnlig inflasjonsjustering. 

I høringsnotatet er fremholdt at avgiften må være «moderat», under henvisning til at den er 

«vridende.» - LNVK mener dette argumentet beror på en misforståelse: Det er velkjent i miljø- og 

skatteretten at avgifter som er ment som betaling for miljøinngrep, nettopp skal være «vridende», i 

den forstand at de skal representere en kostnad for tiltakshaveren. Dersom det påtenkte tiltaket ikke 

har økonomisk evne til å betale for miljøkostnaden, skal tiltaket ikke iverksettes. 

 

Vindkraftregimet må inneholde en lokal beskatningsordning 

Vindkraftbransjen og en samlet kommunesektor har foreslått innført en naturressursskatt i tillegg til 

en miljøavgift etter mønster fra vannkraftsektoren. De samme organisasjonene har imidlertid 

presisert at slik naturressursskatt ikke skal inngå i skattebegrepet i inntektssystemet for kommunene. 

Bakgrunnen for dette er at inntektsutjevningsordningen vil undergrave formålet med 

naturressursskatten som et utbyggingsinsentiv for den berørte kommunen. Som eksempel nevner 

LNVK at Birkenes kommune i dag bare sitter igjen med fem prosent av den naturressursskatten 

kommunen mottar fra vannkraftproduksjonen i kommunen etter inntektsutjevningen.  

 

 



 

 

 

 

  

Fordi en naturressursskatt trekkes fra krone for krone i den statlige selskapsskatten, innebærer 
naturressursskatten utelukkende en økonomisk omfordeling mellom stat og kommune og ingen 
skattebyrde for vindkraftprodusenten. Derfor er naturressursskatten, slik den ovenfor er omtalt, et 
velegnet insentiv til kommuner som blir bedt om å avstå sine naturverdier til vindkraftformål, 
forutsatt at den holdes utenfor skatteutjevningen. 
 

Installert effekt eller produksjon som avgiftsgrunnlag 

I høringsnotatet er foreslått to alternative modeller for en produksjonsavgift, enten installert effekt 

eller oppnådd produksjon. 

LNVK ser både fordeler og ulemper med begge modeller. Hensynet til stabilitet og forutsigbarhet 

taler for en modell basert på installert effekt, men det er påpekt i høringsnotatet at en effektavgift vil 

være vesentlig tyngre å bære for eldre kraftverk med gammel teknologi. Hvis det er korrekt, kan det 

føre til at avgiften settes lavere enn med en produksjonsmodell. 

Det har som et tredje alternativ vært drøftet å innføre et flerårig produksjonsgrunnlag som modell, 

hvor avgiftsgrunnlaget er et gjennomsnitt av flere års produksjon. 

Det er LNVKs syn at høringsnotatet mangler tilstrekkelig informasjon om de faktiske forskjeller de 

ulike avgiftsmodellene vil føre til, herunder hvilke forskjeller det er mellom eldre vindkraftanlegg og 

utnyttelsen av installert effekt og nyere anlegg. LNVK må derfor ta forbehold om å komme tilbake til 

dette. 

 

Åfjord 29 juli 2021 

 

 

Vibeke Stjern, Styreleder LNVK 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1761    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

Beredskapsledelsen 

Utvikling Sistranda sentrum  

Dyrøy ferjeleie - detaljplanlegging i gang 

Kraftsituasjonen 

22.juli-markering Sletta kirke 

Trøndersk matfestival  

Marint samarbeid 

Valgkampåpning på Mausund 

AtB - forslag om endring av ruter 

NHO-besøk 

Tunnelprosjektet 
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1765    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

- Status Korona 

- Status uønsket hendelse  

- Sommeravviklingen  

- Turistinformasjon, mye besøkt. Startes evaluering  

- Ny kultursjef på plass. Elin Karpinski Strandheim 

- Formannskapets tur til Nærøysund, praktisk info 

- Gravplassen på Hamarvika og grensesteiner 

- Andre orienteringer i møte 

- Dagens sykehjem, teamsmøte med interessenter, ønske om å lukke møtet under 

presentasjon. KL § 11.5 B)  
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Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 21/1739    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

MULIGHETSSTUDIE FOR NÆRING  

 

Forslag til vedtak: 
Mulighetsstudien for næringsarealer i Frøya kommune tas til etterretning. Studien skal legges til grunn 

for den tematiske rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 

 

Vedlegg: 
1. Mulighetsstudie for næringsarealer i Frøya kommune, juli 2021. 

2. Mulighetsstudie industriområder Frøya – Kostnadsoverslag, Prosjektutvikling Midt Norge AS, 

12.07.2021. 

3. Mulighetsstudie fire nye næringsområder Frøya. Innledende vurdering av mulige konflikter i 

forhold til fuglearter med hovedvekt på hubro, Odontovet AS ved Martin Pearson, 19.06.2021. 

4. Sammendrag av næringsundersøkelse 2021, Blått kompetansesenter, 14.06.2021 

5. Teknisk Rapport Skarpneset kai, Åkerblå, 11.06.2021 

6. Teknisk Rapport Husvika kai, Åkerblå, 30.06.2021. 

 

Saksopplysninger:   

 

I Frøya kommunes planstrategi, vedtatt 29.10.20, ble følgende strategi vedtatt:  

«En ønsker å tilrettelegge og konsentrere næringsutviklingen, både for de som er avhengige 

av tilgang til sjø, og de som ikke trenger tilgang til sjø. Det er et ønske om å kanalisere rett 

virksomhet til rett sted.» 

 

Den 26.11.2020 vedtok kommunestyret i Frøya kommune, følgende (sak 125/20): 

«Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med strategisk næringsplan, handlingsplaner for 

 næring og tematisk rullering av kommuneplanens arealdel, i tråd med organisering og  

 fremdriftsplan som fremmet i saksfremlegget.» 

 

Vedtaket er et resultat av politiske signaler om at det er ønskelig å tilrettelegge og konsentrere 

næringsutviklingen på Frøya. Arbeidet skal ende opp i en administrativ anbefaling av hvilke områder 

som foreslås avsatt til næring i revideringen av kommuneplanen. 

 

Den administrative arbeidsgruppa for arbeidet med mulighetsstudien har bestått av følgende personer: 

- Kitt Julie Hansen, Virksomhetsleder Plan, Miljø og Forvaltning 

- Anders Bakken Hekland, Kommuneplanlegger 

- Nils Jørgen Karlsen, Næringsrådgiver 

- Siri Bø Timestad, Innleid planressurs Norconsult 

- Jon Birger Johnsen, Innleid planressurs Kystplan 

Styringsgruppa for arbeidet er formannskapet. 



 

Hovedhensikten med denne mulighetsstudien er å kartlegge mulighetsrommet for utvikling av 

næringsarealer i Frøya kommune.  

 

Arbeidsgruppa har i mulighetsstudien lagt vekt på fortetting av eksisterende utbygde og vedtatt 

utbygde næringsarealer fremfor åpning av nye utbyggingsområder. Dette for å kunne bidra til en 

bærekraftig utvikling med søkelys på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i 

tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en 

arealbruk som reduserer mulige konflikter mellom ulike interesser. 

 

Arealene i mulighetsstudien har blitt vurdert med tanke på egnethet for eksisterende næringsarealer, 

muligheter for utvidelse av disse og muligheter for nye næringsarealer. Det har også blitt gjennomført 

en konsekvensutredning av mulige utvidelsesarealer og nye arealer i studien. Disse utredningene er 

viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. 

Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. 

 

I mulighetsstudien foreslås også en strategi for i hvilken grad kommunen eller private aktører skal eie 

grunn, sørge for regulering, opparbeide teknisk infrastruktur til tomta eller også opparbeide 

infrastruktur innenfor tomta. Å utarbeide en slik strategi som skal ligge til grunn for kommunal 

involvering ved næringsetableringer, vil gi en forventningsavklaring og skape forutsigbarhet både for 

næringen og kommunen. 

 

Vurdering: 

 

Nedenfor gis en kort gjennomgang av innholdet i studien; 

 

Figur 1 viser et oversiktskart med posisjonen til de områdene som inngår i mulighetsstudien. De grønne 

markørene illustrerer at det er tilgjengelige arealer avsatt til næring i kommuneplanens arealdel, og 

eventuelt i reguleringsplan. De blå markørene illustrer nye foreslåtte næringsområder som ikke er 

avklart i plan. De røde markørene illustrerer næringsområder som er avklart i plan med ledige arealer 

samtidig med at det foreslås utvidelse som ikke er avklart i plan. 

 

Ettersom det finnes mange små næringsområder, uten utvidelsesmuligheter, spredt over hele Frøya, så 

har arbeidsgruppa satt en minimumsgrense på 5 daa for at områder skal inngå i mulighetsstudien. 

 



Figur 1: Kart over de områdene som inngår i mulighetsstudien.  

Grønn markør = avklart i plan, Blå markør = ikke avklart i plan, Rød markør = ledig areal avklart i 

plan og foreslått areal ikke avklart i plan. 

Det vises til mulighetsstudiens kapittel 2 og 3 for en ytterligere beskrivelse og utredning av disse 

områdene. 

 

Næringsaktørenes ønsker og behov 

Næringslivets ønsker og behov er også kartlagt som en del av dette arbeidet, hovedsakelig gjennom en 

spørreundersøkelse utført av Blått kompetansesenter. Dette ble gjort som en del av arbeidet med 

revisjon av strategisk næringsplan og er en viktig del av medvirkningsstrategien. Målgruppa for 

spørreundersøkelsen var virksomheter fra alle bransjer på Frøya. 45 bedrifter ble intervjuet på telefon 

og tre bedrifter presenterte egne behov på oppstartsmøte. Det vises til mulighetsstudiens kapittel 4 for 

å gjennomgå resultatene av dette arbeidet. Arbeidsgruppas oppfatning er at alle innspill når det gjelder 

behov for næringsarealer i hovedsak blir svart ut med de anbefalinger som ligger i mulighetsstudien. 

 

Utvikling av næringsarealer 

Kommunen skal styre arealbruken og utviklingen av arealer. Dette gjøres i første rekke gjennom 

kommuneplanens arealdel der det tas stilling til hvilke arealer som skal avsettes til næring. Deretter er 

det primært opp til private aktører/ interessenter å forestå utarbeidelse av private 

reguleringsplanforslag. For større næringsområder der kommunen i større grad ønsker å legge føringer 

for opparbeidelse og bruk, kan det være hensiktsmessig at kommunen selv forestår 

reguleringsplanprosessen. Når det gjelder fordeling av kostnader mellom privat/offentlig til 

opparbeidelse av nye områder finnes det mange forskjellige måter å gjøre dette på avhengig av hvilke 

investeringer som er nødvendige. 

 

Mulighetsstudien viser en skjematisk tabell som beskriver ulike prinsipp for utvikling av nye 

næringsarealer. Jo lenger til høyre man beveger seg i figuren jo større blir graden av kommunal 

involvering og finansiering (figur 2). For en nærmere beskrivelse av de ulike utviklingsprinsippene 

vises det til kapittel 5 i mulighetsstudien. 



 
Figur 2: Eksempler på utviklingsprinsipper 

 

Utviklingsprinsipper for næringsarealer på Frøya 

Tabellen under er hentet fra mulighetsstudien og omfatter alle områdene som inngår i studien. For 

hvert område er aktuell bruk og utviklingsprinsipp foreslått. Tabellen skiller mellom tre kategorier av 

områder; grønn, blå og rød. Fargekoden er identisk med den som benyttes i figur 1. 

Grønn = Området med ledig næringsareal som er avklart i plan. 

Blå = Foreslått område som ikke er avklart i plan. 

Rød = Området består både av ledig næringsareal avklart i plan og foreslått areal ikke avklart i plan.  

 

Tabell 1: Oversikt over områder med forslag til utviklingsprinsipp. 

 Område 

 

Størrelse 

på ledig/ 

foreslått 

areal (ca.) 

Sjø-

nært 

Sentrumsnært 

(Strekningen 

Melkstaden – 

Siholmen) 

Aktuell 

næring/ bruk 

Foreslått utviklingsprinsipp 

A
v

k
la

rt
 i

 p
la

n
 

Massedeponi 

ved flyplassen 

126 daa.   Massedeponi B2 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Kommune: Opparbeider infrastruktur 

fram til tomtegrense  

Nabeita A1 18,2 daa.   Forretning/ 

kontorer/ 

tjenesteyting 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 



 

Hamarvik 7,7 daa.   Forretning/ 

kontorer/ 

tjenesteyting 

A2 

Privat: Opparbeidelse av tomt. 

Kommune: Reguleringsplan (vedtatt) og 

opparbeidelse av infrastruktur fram til 

tomtegrense.  

Midtsian 9,1 daa. x x Sentrumsfor

mål, 

utvidelse av 

VGS. og 

handel. 

B2 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Kommune: Opparbeider infrastruktur 

fram til tomtegrense. Sentrumsplan må 

utarbeides først. 

Siholmen 13 daa. x x Reiseliv, 

handel, 

tjenesteyting 

og service 

A1 

Privat: Opparbeidelse av tomt. 

Kommune: Eksisterende 

reguleringsplan. Opparbeider 

infrastruktur fram til tomtegrense 

Ervika 12 daa. x  Næring/ 

industri 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Leirvika/ 

Bonenget 

42 daa. x  Turistformål

/ 

næringsbeby

ggelse 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

 

Heia, Titran 8 daa. x  Næringsbeby

ggelse/ 

Turistformål 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

 

Masseuttak 

Steinsvatnet 

97 daa.   Råstoffutvin

ning 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Ik
k
e 

av
k

la
rt

 i
 p

la
n

 

Stormyra 412 daa.   Industri, 

næringsbeby

ggelse 

A3 

Privat: Intern infrastruktur og 

ferdigstilling av tomt 

Kommune: Reguleringsplan, 

grovplanering/ utfylling og kommunal 

infrastruktur fram til tomtegrense 

Rabbaheia 38 daa.  x Plasskrevend

e varehandel 

og 

forretning 

A3 

Privat: Intern infrastruktur og 

ferdigstilling av tomt 

Kommune: Reguleringsplan, 

grovplanering/ utfylling og kommunal 

infrastruktur fram til tomtegrense 

Husvika 137 daa. x  Havn, 

næring/indu

stri 

A2 

Privat: Opparbeidelse av tomt. 

Kommune: Reguleringsplan og 

opparbeidelse av infrastruktur fram til 

tomtegrense. 

Jendorgråbjør

nens 

Familiepark 

31,5 daa.   Temapark 

(Fritids- og 

turist) 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 
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Skarpneset  104 daa.  

(90+14(A2

)) 

x  Havn, 

næring/ 

industri 

A3 

Privat: Intern infrastruktur og 

ferdigstillelse av byggeklar tomt. 

Kommune: Reguleringsplan og 

grovplanering/ utfylling av område med 

kommunal infrastruktur fram til 



tomtegrense 

Nordhammar

vik 

Industriområd

e (N1 i KPDA 

+ A1 og A2 i 

mulighetsstud

ie) 

 48,5 daa. 

(30 + 18,5) 

x x Næring/ 

Industri 

(Støy/luktsva

k næring på 

A1) 

A3 

Privat: Intern infrastruktur og 

ferdigstillelse av byggeklar tomt. 

Kommune: Reguleringsplan og 

grovplanering/ utfylling av område med 

kommunal infrastruktur fram til 

tomtegrense 

Nordhammar

vik 

Industriområd

e (A2) 

42 daa. x x Industri, 

næringsbeby

ggelse 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Uttian, 

Hestøya 

56,5 daa. 

(15 + 41,5) 

x  Næring/ 

industri 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Frøya 

Næringspark/ 

Nesset 

Industriområd

e 

19,5 daa. 

(13,5 + 6) 

x  Næring/ 

industri 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Ørnflaugvåge

n 

23 daa. 

(9 + 14) 

x  Næring/ 

industri 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

Tuvneset/ 

Storheia 

179 daa. 

(132 + 47) 

x  Næring/ 

industri 

relatert til 

havbruk/ 

fiske. 

B1 

Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse 

av tomt. 

 

En oppsummering i mulighetsstudien viser at til sammen 9 av næringsområder som i dag er avklart i 

plan, har ledige arealer på til sammen 333 daa. Disse arealene har ikke utvidelsesmuligheter. 5 av 

arealene er sjønære og to ligger sentrumsnært. 

6 andre næringsarealer er avklart i plan og har i tillegg framtidige muligheter for utvidelsesarealer 

(som i dag ikke er avklart i plan). Ledige arealer på disse 6 områdene er på til sammen 289,5 daa og 

utvidelsesmulighetene ligger på 183 daa. Alle disse arealene er sjønære arealer, og ett sentrumsnært. 

 

I mulighetsstudien er det vurdert til sammen 4 helt nye områder. Dette utgjør til sammen 618,5 daa 

med forslag til nytt næringsareal. Av disse er kun ett areal sjønært, og ett er sentrumsnært. 

 

Totalt betyr dette at det finnes 622,5 daa ledig areal (ubebygd) på allerede avklarte næringsarealer i 

plan. Studien foreslår en ytterligere avsetning på 801,5 daa. Dette vil gi en samlet næringsarealressurs 

for kommunen på totalt 1 424 daa. For en nærmere redegjørelse rundt dette samt de samlede virkninger 

av utbygging, vises det til mulighetsstudiets kapittel 7. 

 

Kommunedirektørens anbefaling: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at mulighetsstudien skal inngå som en samla del av 

konsekvensutredningen i arbeidet med den tematiske rulleringen av kommuneplanens arealdel med 

tema næringsarealer.  

 

 

 

 

 



 



MULIGHETSSTUDIE FOR
NÆRINGSAREALER

Juli, 2021

Sammendrag
I Frøya kommunenes planstrategi som ble vedtatt 29.10.20, ble følgende strategi vedtatt:

«En ønsker å tilrettelegge og konsentrere næringsutviklingen, både for de som er avhengige
av tilgang til sjø, og de som ikke trenger tilgang til sjø. Det er et ønske om å kanalisere rett

virksomhet til rett sted.»

Hentet fra Frøya Næringsforum sine sider, froyanaering.no
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Forord 

Hovedhensikten med denne studien er å kartlegge mulighetsrommet for utvikling av næringsarealer i 

Frøya kommune. 

Arbeidsgruppa ønsker gjennom mulighetsstudien å legge vekt på fortetting av eksisterende utbygde 

og vedtatt utbygde arealer heller enn åpning av nye utbyggingsområder. Dette for å kunne bidra til 

en bærekraftig utvikling med søkelys på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i 

tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en 

arealbruk som reduserer mulige konflikter mellom ulike interesser. 

Arealene i mulighetsstudien har blitt vurdert med tanke på egnethet for eksisterende næringsarealer, 

muligheter for utvidelse av disse og muligheter for nye næringsarealer. Det har også blitt 

gjennomført en konsekvensvurdering av mulige utvidelsesarealer og nye arealer i studien. Disse 

utredningene er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på 

samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. Mulighetsstudien vil inngå 

som en samla del av konsekvensutredningen for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel med 

tema næringsarealer. 

I mulighetsstudien, foreslås også en strategi for i hvilken grad kommunen eller private aktører skal 

eie grunn, sørge for regulering, opparbeide teknisk infrastruktur til tomta eller også opparbeide 

infrastruktur innenfor tomta. Å utarbeide en slik strategi som skal ligge til grunn for kommunal 

involvering ved næringsetableringer, vil gi en forventningsavklaring og skape forutsigbarhet både for 

næringen og kommunen. 

 

Mulighetsstudien skal behandles av styringsgruppa (Formannskapet) i august 2021. 

 

Arbeidsgruppa, juli 2021. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 
Figur 1 viser et oversiktskart med posisjonen til de områdene som er med i 

mulighetsstudien. De grønne markørene illustrerer at det er tilgjengelige arealer avsatt til 

næring i kommuneplanens arealdel, og eventuelt i reguleringsplan. De blå markørene 

illustrer nye foreslåtte næringsområder som ikke er avklart i plan. De røde markørene 

illustrerer næringsområder som er avklart i plan med ledige arealer samtidig med at det 

foreslås utvidelse som ikke er avklart i plan. Områdene omtales nærmere under kapittel 2 og 

3. 

 

Ettersom det finnes mange små næringsområder, uten utvidelsesmuligheter, spredt over 

hele Frøya, så har arbeidsgruppa satt en minimumsgrense på 5 daa for at områder skal 

inngå i mulighetsstudien. 

Figur 1: Oversiktskart næringsarealer. Grønn markør = avklart i plan, Blå markør = ikke avklart i plan, Rød markør = ledig 
areal avklart i plan og foreslått areal ikke avklart i plan. 
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1.2. Oppdraget inkl arbeids- og styringsgruppe 
Den 26.11.2020 vedtok kommunestyret i Frøya kommune sak 125/20. I vedtaket står det følgende: 

Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med strategisk næringsplan, handlingsplaner for 

 næring og tematisk rullering av kommuneplanens arealdel, i tråd med organisering og  

 fremdriftsplan som fremmet i saksfremlegget. 

Vedtaket er et resultat av signaler fra politisk om at det er ønskelig å tilrettelegge og konsentrere 

næringsutviklingen på Frøya.  

Dette arbeidet skal ende opp i en administrativ anbefaling av hvilke områder som foreslås avsatt til 

næring i revideringen av kommuneplanen.  

Den administrative arbeidsgruppa har bestått av følgende personer: 

- Kitt Julie Hansen, Virksomhetsleder Plan, Miljø og Forvaltning 

- Anders Bakken Hekland, Kommuneplanlegger 

- Nils Jørgen Karlsen, Næringsrådgiver 

- Siri Bø Timestad, Innleid planressurs Norconsult 

- Jon Birger Johnsen, Innleid planressurs Kystplan 

Styringsgruppa for arbeidet er formannskapet. 

2. Ubebygde næringsområder, avklart i plan 
Dette kapitlet beskriver større områder som er avsatt til nærings/ industri-formål i enten 

kommuneplan/ kommunedelplan eller i reguleringsplan, og som i hovedsak ikke er i bruk/ bebygd.  

Områdene er inndelt utfra beliggenhet på bakgrunn av to kriterier:  

- Hvorvidt de ligger på «Fastfrøya», eller ikke. «Fastfrøya» er i denne sammenheng definert 

som alle øyer som har veiadkomst med hovedøya Frøya. 

- Hvorvidt områdene er sjønære, eller ikke. 

2.1. Sjønære områder på Fast-Frøya 

2.1.1. Skarpneset 
Området ligger på Skarpneset. Gjeldende planstatus for område er reguleringsplan Skarpneset der 

arealet hovedsakelig er regulert til industri, havneområde og kai. Området er ikke opparbeidet. 

Arealet som er avsatt til næring er på ca. 90 daa. 

Kan være aktuelt med reguleringsendring av veger samt havn/kai. 

Frøya kommune har engasjert Åkerblå for å utrede havneforholdene ved Skarpneset. Denne 

rapporten konkluderer med at det bør tas hensyn til flere forhold ved etablering av havn her: 

- Vind: Avhengig av hvilket kriteria som leges til grunn vil det trolig måtte påregnes noe 

nedetid som følge av vind.   

- Strøm og bølger: Virker rimelig å anta at Skarpneset i perioder vil utsettes for bølger med 

utfordrende egenskaper (lengde og periode) samt krevende strømforhold, og at innsegling 

og manøvrering samt gjennomføring av operasjoner vil påvirkes negativt.  

- Dybdene i området ser generelt ut til å være tilstrekkelig, men med tre grunner langs 

innseglingen samt at det langs ytterkanten av manøvreringsområdet fort blir grunt.  
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- Ut fra bredden på innseglingen estimeres det at skip med bredder på 33m-55m for det 

bredeste kriteriet mens for det smaleste vil skip med bredder på 25m-44m kunne benytte 

innseglingen. Da denne strekningen går langs en kurve bør dette ses på som øvre grenser. 

Innseglingens radius anses som tilstrekkelig stor, men kan gi utfordring for skip med store 

krav til manøvreringsområde.  

Generelt virker det som at skip som skal benytte kaianlegget ved Skarpneset ikke bør være spesielt 

store, men ha relativt god manøvreringsevne. Skarpneset fremstår som et område som ville kunne 

benyttes av fartøy som i dag benyttes innen akvakultur, som for eksempel servicefartøy, 

brønnbåter og forbåter. Til fartøy ut over dette vil det trolig måtte stilles betydelige krav til 

manøvrerbarhet, eller gode værforhold.  

Videre fremstår det som sannsynlig at det må påberegnes noe nedetid som følge av miljøforholdene i 
området. Både direkte som følge av begrensninger under operasjoner, men også som følge av 
relativt små marginer i innseglings- og manøvreringsområdet med begrensede muligheter for å 
avbryte innsegling og trekke seg ut av området. Det bør også tas høyde for at Kystverket kan komme 
med føringer som vil legge begrensinger for området og aktivitet som kan påvirke nedetid 
(eksempelvis los, dagslysseilas, fjerning av grunner og tilgang på taubåter). Se vedlagte rapport fra 
Åkerblå (Teknisk Rapport Skarpneset kai, Åkerblå 11.06.2021). 

 

 

Figur 2: Reguleringsplan for Skarpneset 

2.1.2. Nordhamarvik Industriområde 
Området grenser til eksisterende industriområde i Nordhammarvika, og innebærer en nordlig 

utvidelse av dette området. Området er i gjeldende Kommunedelplan for Sistranda avsatt til 

“Framtidig næringsbebyggelse”. Områdets størrelse er på ca. 30 daa. Området er tenkt benyttet som 

nærings- industriområde. Området er prosjektert og kostnadsberegnet tidligere og omtales derfor 

ikke nærmere. 
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Det finnes muligheter for en ytterligere utvidelse mot nord, når dette området er ferdig opparbeidet. 

Dette kommer studien nærmere tilbake til under kapittel 3, som omhandler mulighetsområder.   

 

Figur 3: Gjeldene planstatus nord for Nordhammarvik Industriområde 

2.1.3. Midtsian  
Gjeldende planstatus for området er Kommuneplanens arealdel/ Kommunedelplan for  Sistranda der 

arealet er avsatt til sentrumsformål.  

 

Figur 4: Gjeldende planstatus. Aktuelt område inntegnet med rosa linje 

Områdets størrelse er på ca. 9,1 daa og vil være et aktuelt areal for en eventuell utvidelse av Guri 

Kunna VGS samt handel/tjenesteyting. Nærmere bruk bør avklares/fastsettes gjennom en 

sentrumsplan. 
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2.1.4. Siholmen 
I reguleringsplan for Siholmen Myratangen er det avsatt et område som kombinert bebyggelse og 

anleggsformål på land, og et område avsatt til næring/ fiskeri i sjøen (Fig. 5).   

 

 

Figur 5: Gjeldende planstatus for Siholmen-Myratangen 

Området A1 er på ca. 9,5 daa. Arealet er i reguleringsplan avsatt til næring/ kontor/ tjenesteyting. 

Arealet er i dag hovedsakelig landbruksareal. 

Område A2 er på ca. 3,5 daa. Arealet er avsatt til næring/ fiskeri. Arealet er i dag strandsone/ sjø. 

A1 bør utvikles innenfor reiseliv/ nisjehandel/ detaljhandel. Parkering bør tilstrebes i kjelleretasje. 

A2 bør utvikles som en klynge for tjenesteyting og service for å skape et maritimt miljø i havna og det 

nye boligområdet på Siholmen. Dette er ikke i tråd med eksisterende reguleringsplan, og bør 

vurderes omregulert evt. bruk av dispensasjon.  
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2.1.5. Ervika 
I Ervika er det et areal på ca. 3,5 daa. som er avsatt til industri i reguleringsplan for Ervika havn. Av 

dette er ca. 1 daa. ubebygd. 

Litt lenger nord, nedenfor grendahuset Havgløtt og Fv. 714, er det i kommuneplanen avsatt et 

område for framtidig næringsbebyggelse. Dette arealet er på ca. 11 daa. 

 

Figur 6: Gjeldende planstatus i Ervika. 

2.1.6. Uttian, Hestøya 
Området ligger på Hestøya, sør på Uttian. Arealet på land er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

næringsbebyggelse, og er delvis tatt i bruk.  Arealet i sjø er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

fremtidig og nåværende småbåthavn i nord, og «kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten 

tilhørende strandsone» i sør. Areal avsatt til næring er på ca. 29,1 daa. 

 

Figur 7: Gjeldende planstatus for Hestøya 
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2.1.7. Frøya Næringspark/ Nesset Industriområde 
Gjeldende planstatus er reguleringsplan for Nesset industriområde (Fig. 8). Her er det mulighet for 

fortetting/ økt utnyttelse av regulert næringsareal innenfor tre områder (Fig. 9). En realisering av 

tilgjengelig næringsareal kan kreve endring av gjeldende bestemmelser for å tillate økt utnytting.  

    

Figur 8: Gjeldende planstatus for Frøya Næringspark  Figur 9: Potensielt tilgjengelig næringsareal, 
innenfor eksisterende reguleringsplan. 

Potensielt tilgjengelig areal: 

- Areal 1: ca. 11,2 daa. 

- Areal 2: ca. 0,8 daa. 

- Areal 3: ca. 1,5 daa. 

2.1.8. Ørnflaugvågen 
Øst i Ørnflaugvågen er det i kommuneplanen avsatt et område på ca. 18,5 daa. til 

næringsbebyggelse. Ca. 9 daa. av dette arealet er ikke i bruk per i dag.   

 

Figur 10: Gjeldende planstatus for Ørnflaugvågen. 
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2.1.9. Leirvika og Bonenget 
Gjeldende planstatus for området er Kommuneplanens arealdel.  

 

Figur 11: Gjeldende planstatus for Leirvika og Bonenget. 

Ved Leirvika er det i KPA avsatt et område for framtidig næringsbebyggelse (N8) som ikke er tatt i 

bruk. Dette området er på ca. 16,4 daa. og grenser til et eksisterende areal avsatt til 

næringsbebyggelse. Store deler av det eksisterende området er heller ikke opparbeidet og tatt i bruk.   

 

Figur 12: Gjeldende planstatus Lerivika 

Ved Bonenget er det i KPA avsatt et område for nåværende næringsbebyggelse. Det vestligste 

området har ca. 22 daa tilgjengelige areal. Helt i sørvest står det et naust i sjøkanten. 
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Figur 13: Gjeldende planstatus Bonenget 

2.1.10. Tuvneset - Storheia 
Området ligger på Tuvneset, på nordsiden av Utfrøyvegen. Arealet grenser til eksisterende 

settefiskanlegg i Tverrvågen. I gjeldende KPA er området på land avsatt til “Fremtidig 

næringsbebyggelse” og i sjø avsatt til “Framtidig farled”. Området er per i dag ubebygd/ ikke 

opparbeidet. Områdets størrelse på land er på ca. 132 daa. 

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for dette området.  

 

Figur 14: Gjeldende planstatus for Tuvneset - Storheia. 
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2.1.11. Titran, Heia 
Ved Heia på Titran er et område avsatt til næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Dette 

området er på ca. 10,5 daa. Tidligere huset området fabrikken til Titran Canning. Fabrikken er nå 

revet etter at den brant. Ca. 8 daa. av det avsatte næringsområdet er tilgjengelig.  

 

Figur 15: Gjeldende planstatus for Titran, Heia. 

2.2. Ikke-sjønære områder på Fast-Frøya 

2.2.1. Massedeponi ved flyplassen 
Området grenser mot øst / nordøst til flyplassen. Aktuelt areal er i KPA avsatt til “Framtidig andre 

typer bebyggelse og anlegg”. Området er per i dag ubebygd. Områdets størrelse er på ca. 126 daa. 

Området ønskes benyttet til massedeponi, som det er et etterspurt marked etter for på Frøya. Frøya 

kommune har vært i dialog med en bedrift som er interessert i å regulere og drifte massedeponiet.  

Dette fremtidige massedeponiet har en sentral beliggenhet på Frøya, både i forhold til de tettest 

befolkede områdene/ næringsområder og Frøyatunellen. Massedeponiet er tenkt benyttet for både 

rene og urene masser. 

 

Figur 16: Gjeldende planstatus for massedeponi 
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2.2.2. Nabeita 
Området ligger på Nabeita, på sørsiden av Sørfrøyvegen. I gjeldene KPA er det avsatt framtidig areal 

til næringsbebyggelse både mot nordøst (A1 i figur 16) og i sør (A2 i figur 16). Størrelsen på A1 er på 

ca. 18,2 daa og er ikke opparbeidet. Dette området kan dermed huse en fremtidig utvidelse av 

næringsområde på Nabeita.  

Arealet i sør er stort sett tatt i bruk, samt at utformingen av det gjenværende arealet legger store 

begrensninger i utnyttelsen av dette området. Størrelsen på A2 er på ca. 9,5 daa. 

 

Figur 17: Gjeldene planstatus for næringsområde på Nabeita. 

2.2.3. Hamarvik 
Det disponible arealet er avsatt til forretning og kontor i gjeldende reguleringsplan. Arealet er på ca. 

7,7 daa. og eies av Frøya kommune.  

 

Figur 18: Gjeldene planstatus for Hamarvik-tomta. Aktuell tomt inntegnet med rosa linje. 
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2.2.4. Masseuttak, Steinsvatnet 
Området ligger sør for Steinsvatnet, og grenser til eksisterende massetak. Aktuelt areal er i gjeldende 

KPA avsatt til “Framtidig råstoffutvinning”. Områdets størrelse er på ca. 97 daa.  

 

 Figur 19: Areal avsatt til masseuttak i kommuneplan. 

3. Mulighetsområder 

3.1. Begrensninger i mulighetsstudien 
For hvert område som foreslås gjøres det innledningsvis en egnethetsvurdering for å ta stilling til om 

forslaget skal konsekvensutredes, eller ikke. For de områdene som skal konsekvensutredes, gjøres 

dette i henhold til forskrift om konsekvensutredning, med visse unntak. Dette gjelder for eksempel 

tema som: 

- Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål. 

- Vannmiljø, jamfør vannforskriften.   

- Beredskap og ulykkesrisiko 

- Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

- Kriminalitetsforebygging 

- Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

De temaene som ikke blir svart ut i konsekvensutredningen tilhørende mulighetsstudien, vil for de 

områdene som blir foreslått tatt inn i revidert kommuneplan, bli konsekvensutredet som en del av 

dette arbeidet.  
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3.2. Vurdering av mulige konflikter i forhold til fuglearter, med hovedvekt på hubro. 
Frøya kommune har engasjert veterinær Martin Pearson for å vurdere mulig konfliktgrad i forhold til 

fuglearter med hovedvekt på hubro, for 4 områder som inngår i denne studien; Tuvneset, Husvika, 

Skarpneset og Stormyra. Det ble foretatt en befaring av områdene den 19.06.21 under gode 

værforhold. Det ble ikke observert tegn til hubro under befaringen. Vurderingene som er gjort har 

ikke tatt hensyn til en samlet påvirkningsgrad i omkringliggende områder.  

Vurderingene av negative effekter ved en arealendring er delt inn i en skala fra 0 til 5 for hubro og 

annen fuglefauna, hvor 5 er svært høy konfliktgrad og 0 er ingen. For hubro vil dette innebære ingen 

påvirkning ved tallet 0, fordi tiltaket ikke vil påvirke leveområdet eller jaktområdet for arten, ei heller 

påvirke viktige byttedyr negativt, mens tallet 5 vil bety tap av hekkeområdet og eller essensiell 

næringstilgang. Områder med konfliktgrad 4 eller 5 bør ikke utbygges fordi det det med stor 

sannsynlighet vil føre til en vesentlig forringelse av viktige leveområder for hubro. Størrelsen på 

hubroterritorier på Frøya defineres til en viss radius fra hekkeområdet. Dette kan antagelig variere 

noe og behøver ikke være sirkulært avhengig av topografi, næringstilgang og hekkemuligheter. 

Enhver arealendring og utbygging vil få konsekvenser for stedegen fauna. Utbygginger i områder med 

lav artsrikdom og som ikke er avgjørende for arter i nærheten vil i så måte være mer miljøvennlige 

enn det motsatte. 

Vurderingene beskrives i konsekvensutredningen for det spesifikke området.  

3.3. Regionalt Planforum 
Områdene som omtales i mulighetsstudien har blitt meldt inn og diskutert i Regionalt Planforum den 

05.05.2021 og 16.06.2021. Innspill og kommentarer som ble gitt i møtet er innarbeidet i 

konsekvensutredningen der det har relevans. 

Ved innarbeidelse av arealer i KPA bør områdene tas til ny gjennomgang i Regionalt Planforum. 

3.4. Sjønære områder på Fast-Frøya 
Alle næringsområder som planlegges ved sjøen er utsatt for havnivåstigning og stormflo. DSB sin 

veileder; Havnivåstigning og stormflo (2016) gir følgende estimater for havnivåstigning og stormflo 

for Frøya: 

- For bygg i sikkerhetsklasse F1 = 250 cm (NN2000) 

- For bygg i sikkerhetsklasse F2 = 260 cm (NN2000) 

- For bygg i sikkerhetsklasse F3 = 270 cm (NN2000) 

Bølgepåvirkning er ikke inkludert i disse tallene. 

Hvilken sikkerhetsklasse nye bygg havner innenfor avhenger av hvilken type bygg det er og hva 

konsekvensene ved en eventuell oversvømmelse vil medføre.  Gjeldende kommuneplan innehar 

bestemmelse som innebærer at alle nye bygg i strandsonen ikke skal bygges lavere en kote 3. Ved å 

forholde seg til dette, vil risikoen for oversvømmelse som følge av havnivåstigning og stormflo være 

lav.  

For hvert område bør det imidlertid gjøres egne vurderinger og beregninger for bølgepåvirkning for å 

ta stilling til om bygg bør plasseres høyere enn kote 3, eller om det bør gjøres andre tiltak i området. 

Nærmere vurderinger og beregninger knyttet til dette bør gjøres for de områdene dette er 

kommentert, som en del av reguleringsplanarbeidet.  

I de områder det er aktuelt med utfyllinger, må massebalansen utredes spesifikt for hvert område for 

å avklare om det er overskudd eller underskudd på masse. I en slik utredning må det også avklares 
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hvilke masser som skal benyttes og hvor de skal tas fra/ eventuelt transporteres for lagring 

(massedeponi). Kortest mulig transport av masser skal tilstrebes. En slik utredning må avklares i 

reguleringsplanen. Dette må sees i sammenheng med alle næringsarealer som besluttes utviklet og i 

forhold til når de ulike prosjektene tenkes påbegynt. 

3.4.1. Skarpneset 
Reguleringsplan for Skarpneset ble vedtatt i 2014. Denne regulerer for et industriareal på 90 daa, 

med tilhørende adkomstveg og kai. Arealet er ikke opparbeidet. Det finnes muligheter for å utvide 

næringsarealet både mot øst og vest. Forslaget innebærer en utvidelse mot øst (A1) på ca. 136 daa., 

og mot vest (A2) ca. 14 daa. (Fig. 20). Legges alt areal til grunn kan en potensiell utvidelse legge til 

rette for et samlet næringsareal på ca. 240 daa. (Fig 21).   

 

Figur 20: Mulig utvidelse mot øst og vest. 

 

Figur 21: Gjeldende planstatus for området, med inntegnet avgrensning for mulig utvidelse. 
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Egnethetsvurdering Skarpneset 

Grunnforhold/ terreng Ifølge kvartærgeologiske kart består hele området av bart fjell. Det 
østligste området (A1) ligger noe høyere i terrenget enn det regulerte 
området og A2. Fra Sørfrøyvegen i nord til sjøen i sør skrår terrenget 
bratt opp til et småkupert platå på ca 35-40 moh., før det skrår bratt 
ned til sjøen.  Det høyeste punktet på A1 er ca. 45 moh. 
Det vestligste området (A2) er også småkupert med største høyde 17 
moh. 

Lokalklima Området ligger sørvendt og åpnet til fra sjøen mot sør og øst – 
sørøst. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Fra Sørfrøyvegen er det regulert adkomstveg inn til 
Skarpneset (regulert næringsområde). Vegadkomst til foreslåtte 
utvidelsesområder vil kunne løses ved bruk av interne veger med 
avkjørsel fra regulert veg.  
 
Avstand til Sistranda: 13,6 km. 
Avstand til Frøyatunellen: 9,6 km. 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 
 
Havneforhold: Begrensninger i havneforholdene. Egnet for mindre 
båter med god manøvreringsevne, som f. eks. servicefartøy, 
brønnbåter og forbåter. Se vedlagte rapport fra Åkerblå  
(Teknisk Rapport Skarpneset kai, Åkerblå 11.06.2021). 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Så å si hele området inklusive det regulerte området er avmerket 
med høy aktsomhet for Radon. 

Andre forhold Ligger en hytte innenfor A1.  

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Skarpneset 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Bortsett fra en eldre bolig som i dag benyttes som 
hytte i A1, fremstår både A1 og A2 som et nærmest 
inngrepsfritt naturområde. 
Utvidelsen vil medføre mye nedsprenging av fjell. Det 
vil være hensiktsmessig å planere A2 til samme 
terrenghøyde som det regulerte området (minimum 
kote 3 m.o.h.). Dette vil medføre at næringsområde blir 
godt synlig fra Sørfrøyvegen og fra nærmeste bolighus 
ved Hallarskaget. A1 ligger noe høyere (ca. kote 35 
moh.), og er mer skjermet fra vegen. Dette arealet kan 
planeres noe høyere enn resten for å begrense behovet 
for uttak av masse. Fra sjøen vil landskapsbildet bli 
vesentlig endret (kommunekart).  Ved gjennomføring, 
bør tiltaket best mulig tilpasses sine omgivelser.        

 
 
 
 
 
- 

Landbruk/ fiske I følge arealressurskart AR5 er området avmerket som 
«Annet markslag». Dvs. at området ikke berører 
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jordbruk- eller skogsareal. Utmark som dette, blir ofte 
beitet av husdyr. 
Nærmeste akvakulturlokalitet befinner seg ca. 850 
meter øst for område A1. Avhengig av 
strømningsforhold på stedet, kan denne lokaliteten 
potensielt påvirkes ifm. en utfylling. I sjøen er det 
avmerket et belte som fiskeplass for passive redskap. 
Avgrensningen av A1 og A2 kommer ikke i konflikt med 
dette området (Gislink).  

 
 

+ 

Naturmangfold Området er ikke kartlagt for naturtyper. Det er 
sannsynlig at det er kystlynghei både innenfor A1 og 
A2. Frøya kommune har bestilt naturtypekartlegging 
som skal gjennomføres i sommer. 
Område A2 er registrert som «Lokalt viktig 
naturbeitemark». Hoveddelen av dette området 
befinner seg inne på det arealet som er regulert til 
næringsområde. En realisering av vedtatt 
reguleringsplan vil derfor medføre tap av store deler av 
den lokalt viktige naturbeitemarka. Den gjenværende 
naturbeitemarka vurderes å være av så begrenset 
omfang at det neppe vil være aktuelt som beite. 
Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene hubro, havørn og kongeørn (Gislink).  
 
Vurdering Hubro: 
Hele området ble utredet for hubro i 2012 og det ble 
funnet byttedyr nære opp til området. Det finnes ingen 
tidligere kjente hekkelokaliteter og foreslått 
næringsområde ligger utenfor kjente hubroterritorier. 
Det er hørt og observert hubro sporadisk i 
nærområdene frem til vindparken ble etablert. Mindre 
attraktive jaktområder som følge av etablering av 
nærstående vindpark kan føre til at Skarpneset vil 
kunne bli mer brukt i fremtiden. Brattkanten som 
vender mot vest vil kunne være en preferert post 
under jakt i perioder av året når det gamle kulturbeitet 
nedenfor er viltrikt. Konfliktgrad 2. Det ble ikke funnet 
sportegn ved befaringen (Martin Pearson). 
 
Annen fauna: 
Næringsområdet grenser i nordvest til en bekk fra 
veien og ned mot sjøen. Rundt denne bekkedalen er 
det en rik strandeng med stort artsmangfold. Her 
finnes hekkende storspove, tjeld og strandsnipe. Ved 
en utbygging av området bør denne biotopen søkes å 
bevares mest mulig intakt. Utover mot neset er det et 
større antall grågås som beiter gjennom sesongen. Her 
ble også enkeltbekkasin observert. Det hekket to par 
svartbak opp mot det høyeste av området. Tjeld og 
heipiplerke er vanlig forekommende i området. 
Konfliktgrad vurderes til 3 for annen fauna fordi det 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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finnes et rikt fugleliv i deler av området (Martin 
Pearson). 
 
Skarpnesvassdraget er registrert som en anadrom 
strekning. Det er registrert ål (sårbar) i Skarpnesvatnet. 
A2 påvirker ikke dette vassdraget direkte. A1 medfører 
at næringsområdet blir liggende nærmere bekken enn 
det reguleringsplanen åpner for. Regulert adkomstveg 
inn til område innebærer at bekken skal flyttes mot 
nordvest, for å gi plass til adkomstvegen. Vegen blir 
dermed liggende nærmest A1. På bakgrunn av dette 
samt en markant høydeforskjell opp til A1 vurderes det 
at en utbygging av A1 ikke vil ha negativ innvirkning på 
vassdraget (Gislink).    
 
I sjøen utenfor både A1 og A2 er det registrert 
skjellsand med svært viktig verdi. Utfylling i sjø, spesielt 
ved A2, vil komme i konflikt med denne naturtypen 
(Gislink).   

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen registrerte kulturminner innenfor A1 og A2. I 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet, ble det ikke 
funnet automatisk fredete eller andre verneverdige 
kulturminner. Hytten på A1 er registrert i SEFRAK-
registeret som et eldre våningshus fra 1800-tallet. 
Tilstedeværelse av flere kulturminner i nærområdet og 
generelt på Frøya, gjør at det må påregnes at det vil bli 
stilt krav om kulturminneundersøkelse av 
utvidelsesområdet både i sjø og på land i en 
reguleringsplanprosess (Gislink).      

 
 
 
 

+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse I vedtatt reguleringsplan for Skarpneset av 2014 er støy 
og støv vurdert. En utvidelse av det vedtatte 
næringsområde vil føre med seg negative konsekvenser 
for folkehelse i form av økt støy og støv-problematikk 
som følge av både utvidet anleggsarbeid, og at en 
utvidelse vil gi plass til flere bedrifter. Dette vil til en 
viss grad kunne begrenses gjennom avbøtende tiltak i 
reguleringsplan. Det er imidlertid få boliger i 
nærområdet som vil bli berørt.  

 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Området er ikke kartlagt som registrert friluftsområde. 
I reguleringsplanarbeidet for Skarpneset ble det 
vurdert at tiltaket ikke ville få vesentlige virkninger for 
det eksisterende friluftslivet på Frøya. En realisering av 
område A1 forutsetter fjerning av en hytte.   
Samlet for A1 og A2 vil ca. 750 meter med strandlinje 
bli nedbygd. A2 berører mer strandlinje enn A1.  

 
 
 
- 
 
 

Barn og unge Foreslåtte utvidelser vil tredoble det arealet som i dag 
er avsatt til industri. Et større næringsområde vil føre 
med seg økt trafikk av både små og større kjøretøy. I 
utredningsarbeidet ifm. reguleringsplanen ble det 
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anslått at en full utbygging av vedtatte industriområde 
ville medføre en økt ÅDT på 700 – 1000, hvorav 10 % 
antas å være tungtransport. Dersom det benyttes 
samme forhåndstall for utvidelsene, vil full utbygging 
av det regulerte området samt A1 og A2 potensielt gi 
en tredobling av beregnet ÅDT til området.  Dette 
inkluderer både ansattreiser og tungtransport. Det 
antas at det meste av arbeidsreiser og tungtransport vil 
gå østover langs fylkesvegen (transport av varer ut fra 
Frøya). Fylkesvegen er ikke tilrettelagt med gang- og 
sykkelveg fra Flatval til Skarpneset. Det er forholdsvis få 
boliger på denne strekningen. Fra Flatval er det 
gjennomgående gang- og sykkelveg til Dyrvik. Eventuelt 
behov for avbøtende tiltak må vurderes i 
reguleringsplan.  

 
 
 
 
 
- 

Utbyggingsmønster Skarpnes er ett av de prioriterte stedene fra Frøya 
kommune sin side, når det gjelder næringsetablering.  
Ved et eventuelt behov for utvidelse av Skarpneset 
industriområde, vurderes A2 som det først aktuelle 
utvidelsesområde. Dette kan planeres ned til samme 
kote som regulert næringsområde. Av hensyn til 
høyden innenfor A1, vurderes det som mest aktuelt å 
planere dette området noe høyere enn A1.    

 
 
 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Går hovedvannsledning fram til 

Skarpnesvatnet. Herfra er det ca. 800 meter fram 
til tomtegrense.   

- Kapasitet: Dette er en 280 mm ledning med svært 
god kapasitet. Kan forsyne et nytt lakseslakteri. 
Mulig behov for trykkøkningsanlegg. 

 
Avløp: 
- Infrastruktur: Eksisterer ikke. Må utbygges 
- Kapasitet: Eksisterer ikke 
 
Elektrisitet: Det går en 24 kv. luftlinje gjennom nordlig 
del av A1. Kapasitet og tilkoblingspunkt må utredes/ 
prosjekteres nærmere (Gislink). 
 
Fiber: Nærmeste fiber er på Nordskaget/ flatval. Mulig 
lagt trekkrør fram til Skarpnesvatnet. 
 
Masseberegningen for planering og utfylling av 
områdene til nivå + 3,60 moh. viser et masseoverskudd 
på 4 265 000 m3 for A1 og på 76 000 m3 for A2. 
Kostnadsoverslaget for planering og utfylling for 
område A1 er beregnet til kr. 768 268 000,- mens det 
for A2 er beregnet til kr. 22 473 000,-. I summen er 
masseforflytning av overskuddsmassene inkludert. Ved 
å differensiere uttaket på flere nivåer for A1, kan 
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overskuddet reduseres vesentlig. (Notat utarbeidet av 
Prosjektutvikling Midt Norge AS, 12.07.2021). 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av gang- og 
sykkelveg samt egnet kollektivtransport, gjør at 
trafikken til og fra området forventes å være 
kjøretøybasert. 
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
- 

Samfunnssikkerhet Skarpnesvassdraget er avmerket som et 
flomsoneaktsomhetsområde. Det avmerkede området 
grenser inn på nordlig del av A1. På bakgrunn av 
høydeforskjell mellom vassdraget og framtidig 
terrengnivå på A1, vurderes det som usannsynlig at en 
flom i vassdraget vil ha innvirkning på A1.  
Området er avmerket med høy risiko for Radon. Tiltak 
som f.eks. radonsperre i bygninger, vil eliminere farer 
knyttet til dette.  
Havnivåstigning samt bølgepåvirkning må hensyntas 
når minimum kotehøyde for A2 skal vurderes. 
Ved utfylling i sjø vil det bli påkrevd geoteknisk 
vurdering. 

 
 
 
 
 
 

+ 
 

Samfunnskostnader Forlengelse av gang- og sykkelveg fra Flatval  

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler å ta inn A2 i kommuneplanens 
arealdel for å bedre havneforhold og kaifasiliteter. Når 
det gjelder A1 vil ikke arbeidsgruppa anbefale å ta 
denne inn i kommuneplanens arealdel før eksisterende 
reguleringsplan og A2 er utbygd. Dette begrunnes med 
at en opparbeidelse vil medføre betydelige kostnader 
og naturinngrep. 
 
Konfliktgrad 3 for annen fauna. Skjellsand med svært 
viktig verdi. Påregne kulturminneundersøkelser på land 
og i sjø. Geoteknisk vurdering/ undersøkelse av 
områdestabilitet. 

A2 
 
 
 

+ 

A1 
 
 
 
- 
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3.4.2. Nordhammarvik industriområde 

  

Figur 22: Gjeldende planstatus med inntegnet mulig utvidelse mot nord og sør. 

Det foreslås utvidelse både nord og sør for eksisterende industriområde. Foreslått utvidelse i nord 

grenser til område avsatt til framtidig næringsbebyggelse i gjeldende kommunedelplan for Sistranda. 

Forslaget innebærer en ytterligere nordlig utvidelse av dette området (A1 i figur 22). Gjeldende 

planstatus for området er Kommunedelplan for Sistranda. Området i sjø er avsatt til «Kombinerte 

formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone». Området på land er avsatt til «LNFR» 

og «Friområde». Områdets størrelse er på ca. 18,5 daa.  

Foreslått utvidelse i sør grenser til eksisterende industriområde og omfatter utfylling av sjøareal (A2 i 

figur 22). Gjeldende planstatus for området er Reguleringsplan for Nordhamarvik Industriområde. 

Området er avsatt til «Ferdsel» samt «Annen veggrunn – tekniske anlegg». Områdets størrelse er på 

ca. 42 daa. ScaleAQ AS eier hele tomten som vil være naturlig adkomst til A2. En realisering av dette 

området i kommunal regi, forutsetter at kommunen fremforhandler et makebytte med ScaleAQ AS, 

som også fester tre næringsparseller lenger nord på eksisterende næringsområdet.   
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Egnethetsvurdering Nordhammarvik A1 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart: Marin strandavsetning med 
sammenhengende dekning i nordvestre deler av området. Ellers bart 
fjell. Terrenget er høyest i vest (ca. 13 moh.) og skråner nedover mot 
sjøen i øst. Dybden i sjø øker mot øst, og er ca. -7 moh. på det 
dypeste (Gislink).    

Lokalklima Området er vendt mot nordøst. Området er utsatt for vind fra nordlig 
og østlig retning. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Biladkomst til området er tenkt løst ved å benytte 
eksisterende adkomstveg til industriområdet fra Fv. 714. Fra denne er 
det tenkt en intern adkomstveg som går nordover. 
 
Avstand til Sistranda: 2 km 
Avstand til Frøyatunnelen: 2,7 km 
 
Kollektivtransport: Betjenes av rute 320 og 420. 4 daglige 
passeringer. 
 
Havneforhold: Strømforholdene kan muligens være utfordrende, og 
havneforholdene bør utredes nærmere dersom det er ønskelig med 
kaianlegg.  

Forurensning/ 
sikkerhet 

I følge støyvarselkart (prog. 15-20 år fram i tid) er området nærmest 
veg (ca. 50 meter fra midtlinje veg) utsatt for vegtrafikkstøy. Dette 
innebærer at store deler av arealet på land er/vil bli støypåvirket. For 
et næringsområde har dette liten betydning. På oversiden av vegen 
ligger det en bensinstasjon som har eksistert i mange år. Det kan 
derfor være et potensial for forurensede masser i dette området. 

Andre forhold Et næringsområde her vil gi nærføring til eksisterende bolighus. 
Avstanden fra grense til nærmeste bolighus er ca. 50 meter. Alt areal 
ligger i strandsonen. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Nordhammarvik A1 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Utgraving/ planering og utfylling i sjø til kote 3 vil 
medføre en stor landskapsmessig endring både på land 
og i sjø. En utbygging vil bli godt synlig fra innfartsvegen 
til Sistranda, og fra sjøsiden, men noe begrenset på 
landsiden av veien grunnet høydeforskjell. Ved 
gjennomføring, bør tiltaket best mulig tilpasses sine 
omgivelser.   

 
 
- 

Landbruk/ fiske En liten del av arealet i sør er registrert som uproduktiv 
skog, ellers åpen jorddekt fastmark. 
I underkant av 200 meter øst for området er det 
registrert et gytefelt; Rabbaflua. Miljøforsvarlige 
teknikker for utfylling samt bevisst forhold til tidspunkt 
for året for utfylling i sjø, vil kunne bidra til å begrense 
evt. negative konsekvenser for gytefeltet. Nærmere 
undersøkelse av strømningsforhold på stedet kan også 

 
 
 
 
 
- 



25 
 

bekrefte/ avkrefte hvorvidt en utfylling i sjø vil påvirke 
gytefeltet (partikler i sjø). Dette bør utredes nærmere i 
en evt. planprosess. 
Litt over 1 km fra området er det et akvakulturanlegg 
for laks (Gislink). Avhengig av strømningsforhold på 
stedet, kan denne lokaliteten potensielt påvirkes ifm. 
en utfylling. 

Naturmangfold Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene kongeørn, havørn og hubro.  
I sjøen utenfor A1, er det registrert observasjon av 
ærfugl. Ellers finnes det ingen spesielle registreringer i 
forhold til naturverdier for området (Gislink). 

 
 
- 
 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen registreringer i eller i umiddelbar nærhet til 
området (Gislink). 
 
Må påregnes kulturminneundersøkelser i sjø. 

 
+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse Dersom det etableres industri/ næring som generer 
støy/støv/lukt kan dette innvirke negativt på 
bokvaliteten i nærområdet. En reguleringsplan vil kunne 
inneha bestemmelser som gir avbøtende effekt for det 
nærliggende boligområdet. F. eks. kan 
reguleringsplanen stille krav til maksimale grenser for 
eksempelvis støy/ støv /lukt/ byggehøyder samt krav 
om buffersoner som vil begrense slike negative 
virkninger. Generelt sett er det ikke anbefalt å lokalisere 
industriareal tett opp til boligområder. Nærmeste 
bolighus befinner seg ca. 50 meter fra området. 

 
 
 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Større deler av arealet i sjø inngår i det registrerte 
friluftslivsområde «Sistranda-Inntian». En utfylling av 
området i sjø vurderes ikke til å ha nevneverdig negativ 
innvirkning på friluftslivsområdet. 
Ca. 133 meter med strandsone nært opp til bebyggelse 
vil gå tapt som følge av en utfylling. 

 
 
- 

 
 

Barn og unge Det registrerte skogsarealet kan være en 100 meterskog 
for barn og unge i nærområdet, men det er ikke kjent 
om det benyttes til dette. Kommunedelplan for 
Sistranda har avsatt store deler av denne skogen til 
fremtidig næringsområde. Restarealet er svært lite og 
vurderes til å ha begrenset verdi som lekeområde. 
På vestsiden av fylkesveg er det gang- og sykkelveg som 
forbinder Sistranda med Hammarvika.   

 
 
 

+ 

Utbyggingsmønster Grenser til vedtatt fremtidig næringsområde, som vil bli 
en naturlig utvidelse av Nordhamarvik Industriområde. 
Nordhamarvika er ett av de prioriterte stedene fra 
Frøya kommune sin side, når det gjelder 
næringsetablering. En realisering av næringsarealet på 
både oversiden av fylkesvegen og sør for området kan 
gi et masseoverskudd som potensielt kan benyttes ved 
en utfylling av dette området.  

 
 
 
 
 
 

+ 
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Derfor vil det være aktuelt å starte opparbeidelse av 
dette området samtidig med opparbeidelse av området 
i sør og eventuelt området på oversiden av fylkesvegen. 
En utvidelse av Nordhamarvika vil styrke 
tettstedsutviklingen og øke attraktiviteten av både 
Hammarvika og Sistranda.  

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Nye vannledninger kan kobles på 

eksisterende anlegg på Nordhamarvika. 
- Kapasitet: God kapasitet såfremt ikke vannbehov 

blir for stort (type lakseslakteri).  
 
Avløp: 
- Infrastruktur: langs Fv. er det lagt avløpsledning 

som skal kobles til et fremtidig hovedavløpsanlegg 
på Nabeita. Næringsområde kan kobles til denne 
avløpsledningen. Per i dag løses avløpet fra 
næringsområdet med en felles slamavskiller. 

- Kapasitet: Hovedavløpsanlegget på Nabeita skal 
håndtere alt avløp fra Sistranda til Flatval. Anlegget 
vil ha god tilgjengelig kapasitet (Prosjektert med 
kapasitet på 5500 pe. Behovet per i dag er 2500 pe).  

 
Elektrisitet: Dersom det ikke er ledig kapasitet på 
dagens næringsområde, er nærmeste distribusjonsnett 
en 24 kv. luftlinje i underkant av 200 meter vest for A1 
(vest for bensinstasjonen). Kapasitet og tilkoblingspunkt 
må utredes/ prosjekteres nærmere (Gislink). 
 
Fiber: 
- Det finnes fiber på eksisterende industriområde. 
 
Veg: 
- Kan benytte eksisterende adkomst fra Fv. 
 
Masseberegningen for planering og utfylling av 
områdene til nivå + 3 moh. viser et masseunderskudd 
på 57 000 m3 for A1. Kostnadsoverslaget for planering 
og utfylling for område A1 er beregnet til kr. 21 299 
000.  I summen er masseforflytning av 
overskuddsmassene inkludert. (Notat utarbeidet av 
Prosjektutvikling Midt Norge AS, 12.07.2021). 

 

Klima og energi Nærhet til store boligområder i Hammarvika og 
Sistranda samt etablert gang- og sykkelvegnett legger til 
rette for trafikksikker adkomst for gående/ syklende til 
området.     
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 

+ 

Samfunnssikkerhet Det kan være aktuelt med tiltak for å begrense 
bølgepåvirkning fra nord og øst. Dette avhenger av 
hvilken høyde det planerte området legges på. 
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Hensynet til boligområder i nærheten medfører 
begrensninger i forhold til hvilke typer bedrifter som 
bør etablere seg på området (støy, støv, 
storulykkebedrifter).  
Sørlig del av området på land er vist med høy 
aktsomhet for Radon. Dette er håndterbart med kjente 
tiltak. Det er et potensial for forurensede masser i 
området i tilknytning til bensinstasjonsdriften. 

 
 
- 

Samfunnskostnader Det er utført en masseberegning for området for 
planering og utfylling av industriområdet til nivå + 3 
moh. Denne viser en massebalanse med et underskudd 
på ca. 57 000 m3. Det er kalkulert kostnader for 
opparbeidelse av området (Notat utarbeidet av 
Prosjektutvikling Midt Norge AS, 28.06.2021). 

 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel.  
Området bør tilrettelegges for industri/næring som ikke 
forringer bomiljøet i nærområdet (støy/ støv/ lukt). 
En evt. utfylling må ta hensyn til nærliggende gytefelt. 
Må påregnes kulturminneundersøkelser i sjø.  

 
 

+ 
 

 
Egnethetsvurdering Nordhammarvik A2 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart: Nærmest land humusdekke/ tynt 
torvdekke over berggrunn. Lenger ut i sjø er det registrert bart fjell. 
På land nordvest i området er det marin strandavsetning med 
sammenhengende dekke. Bortsett fra strandsone i vest og nord 
befinner arealet seg i sjø. Terrenget på land går fra ca. 3 moh. og ned 
til havnivå. I følge Kystinfo går dybden ned til – 19 moh. i sør.   

Lokalklima Området er vendt mot sørøst, og ligger åpent til fra sjøen møt øst og 
sør. Er dermed utsatt for vind fra øst og sør. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Biladkomst til området er tenkt løst ved å benytte 
eksisterende adkomstveg til industriområdet fra Fv. 714. Fra denne er 
det tenkt en intern adkomstveg som går sørover. Adkomst til 
området forutsetter adkomst over privat grunn. 
 
Avstand til Sistranda: ca. 2 km 
Avstand til Frøyatunnelen: ca. 2,7 km 
 
Kollektivtransport: Betjenes av rute 320 og 420. 4 daglige 
passeringer. 
 
Havneforhold: Strømforholdene kan muligens være utfordrende, og 
havneforholdene bør utredes nærmere dersom det er ønskelig med 
kaianlegg.  

Forurensning/ 
sikkerhet 

I følge støyvarselkart (prog. 15-20 år fram i tid) er området ikke utsatt 
for vegtrafikkstøy.   
Det er registrert et kommunalt deponi i søndre del av eksisterende 
reguleringsplan for Nordhamarvika Industriområde. Dette avfallet ble 
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tildekket i forbindelse med opparbeidelsen av området. Området er 
registrert med påvirkninsgrad 2: Akseptabel forurensning med 
dagens areal- og resipientbruk.     

Andre forhold En oppfylling til kote 3-4 moh. krever tilføring av mye masser. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Nordhammarvik A2 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Utfylling i sjø til kote 3-4 moh. vil medføre en stor 
landskapsmessig endring av strandsonen og sjøarealet. 
Virkningen på landskapet vil bli mindre pga. at det vil gli 
inn som en naturlig utvidelse av eksisterende 
industriområde. En utbygging vil bli lite synlig fra fv. 
714, men godt synlig fra sjøsiden. Ved gjennomføring, 
bør tiltaket best mulig tilpasses sine omgivelser.          

 
 
- 

Landbruk/ fiske Ingen registeringer ift. landbruk (Gislink). 
I underkant av 200 meter øst for området er det 
registrert et gytefelt; Rabbaflua. Miljøforsvarlige 
teknikker for utfylling, samt bevisst forhold til tidspunkt 
for året for utfylling i sjø, vil kunne bidra til å begrense 
evt. negative konsekvenser for gytefeltet. Nærmere 
undersøkelse av strømningsforhold på stedet kan også 
bekrefte/ avkrefte hvorvidt en utfylling i sjø vil påvirke 
gytefeltet (partikler i sjø). Dette bør utredes nærmere i 
en evt. planprosess/ prosjektering av utfylling. 
Litt over 1 km fra området er det et akvakulturanlegg 
for tare. Avhengig av strømningsforhold på stedet, kan 
denne lokaliteten potensielt påvirkes ifm. en utfylling. 

 
 
 
 
- 

Naturmangfold Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene kongeørn, havørn og hubro.  
Det er registrert flere fuglearter i og nært opp til 
området, både på land og sjø; Ærfugl (nær truet), teist 
(sårbar), storspove (sårbar), sjøorre (sårbar). Det er 
også registrert oter i nærområdet, på vestsiden av fv. 
714 (Gislink). 
På land: Registrert kystlynghei med lav kvalitet og dårlig 
tilstand. Registrert en kort elvestrekning rett sør for 
dagens industriområde: Nordhammervika, som vises 
som anadrom strekning for laks og sjøørret. I 
forbindelse med opparbeidelsen av Nordhamarvika 
Industriområde, ble denne bekken lagt i rør. Dette ble 
gjort for å forhindre utvasking av forurensning av et 
gammelt kommunalt deponi som befinner seg rett sør 
for dagens industriområde (Gislink). 
I sjø: Store deler av området inngår i en større registrert 
skjellsandforekomst med svært viktig verdi (Gislink).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Nærmeste registrerte kulturminne er i underkant av 
400 meter fra området. Dette er en gravhaug ved 
dagens kirkegård. En utbygging vil ikke påvirke dette 

 
 

+ 
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kulturminne negativt (Gislink). Må påregne at det kan 
bli stilt krav om kulturminneundersøkelse i sjø. 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse På det arealet i sør som er avsatt til vegetasjonsskjerm i 
eksisterende reguleringsplan For Nordhamarvika, ligger 
det avfall fra et gammelt kommunalt deponi. I 
forbindelse med reguleringsplanen for Nordhamarvika 
Industriområde ble det utarbeidet en miljøteknisk 
grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn 
(Norconsult, 2013). Avgrensningen til A2, er satt slik at 
inngrep/ gravearbeid ikke skal berøre dette arealet.   
Dersom det etableres industri/ næring som generer 
støy/støv/lukt kan dette innvirke negativt på 
bokvaliteten i nærområdet. En reguleringsplan vil kunne 
stille krav til maksimale grenser for eksempelvis støy/ 
støv /lukt som kan begrense slike negative virkninger. 
Nærmeste bolig befinner seg ca. 350 meter unna. Det 
planlegges et boligområde på Hammarberget som blir 
liggende ca. 200 meter fra området. Som følge av stor 
høydeforskjell (ca. 30 meter) vil næringsarealet trolig ha 
en begrenset innvirkning på bomiljøet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Området er ikke registrert som friluftsområde. En 
opparbeidelse vil medføre at ca. 260 meter med 
strandsone vil gå tapt som følge av utfylling. Det meste 
av dette arealet har stor helning og er ikke kjent brukt 
som nærområde/ friluftslivsområde. En utfylling av 
området i sjø vurderes ikke til å ha nevneverdig negativ 
innvirkning på nærmiljø/ fritid. 

 
 
 

+ 
 

 

Barn og unge En utvidelse av industriområde vil trolig ikke medføre 
økt trafikk langs Fv. 714 da det kun er ett firma som kan 
benytte seg av området. Vurderes derfor ikke å påvirke 
trafikksikkerheten for barn og unge nevneverdig 
negativt, da det er opparbeidet gang- og sykkelveg forbi 
industriområdet som forbinder Sistranda med 
Hammarvika.   

 
 
 

+ 

Utbyggingsmønster Grenser til vedtatt fremtidig næringsområde, som vil bli 
en naturlig utvidelse av Nordhamarvik Industriområde. 
Nordhamarvika er ett av de prioriterte stedene fra 
Frøya kommune sin side, når det gjelder 
næringsetablering. En realisering av dette området fra 
kommunen sin side betinger et makebytte, da arealet 
kun kan benyttes av ett firma.   
En utvidelse av Nordhammarvika vil styrke 
tettstedsutviklingen og øke attraktiviteten av både 
Hammarvika og Sistranda. 

 
 
 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Nye vannledninger kan kobles på 

eksisterende anlegg på Nordhammarvika. 
- Kapasitet: God kapasitet såfremt ikke vannbehov 

blir for stort (type lakseslakteri).  
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Avløp: 
- Infrastruktur: langs fv. Er det lagt avløpsledning som 

skal kobles til et fremtidig hovedavløpsanlegg på 
Nabeita. Næringsområde kan kobles til denne 
avløpsledningen. Per i dag løses avløpet fra 
næringsområdet med en felles slamavskiller. 

- Kapasitet: Hovedavløpsanlegget på Nabeita skal 
håndtere alt avløp fra Sistranda til Flatval 
(Prosjektert med god kapasitet (5500 pe). Behovet 
per i dag er 2500 pe). Tilgjengelig kapasitet. 

 
Det er utført en masseberegning for området for 
planering og utfylling av industriområdet til nivå + 3 
moh. Denne viser en massebalanse med et underskudd 
på ca. 650 000 m3. Det er kalkulert en kostnad for 
opparbeidelse av området på 175 000 000 (Notat 
utarbeidet av Prosjektutvikling Midt Norge AS, 
12.07.2021). 
 
Fiber: 
- Det er fiber på eksisterende område. 
 
Elektrisitet: Dersom det ikke er tilstrekkelig ledig 
kapasitet på dagens næringsområde, er nærmeste 
distribusjonsnett en 24 kv. luftlinje ca. 750 m. vest for 
A2. Kapasitet og tilkoblingspunkt må utredes/ 
prosjekteres nærmere (Gislink). 

Klima og energi Nærhet til store boligområder i Hammarvika og 
Sistranda samt etablert gang- og sykkelvegnett legger til 
rette for trafikksikker adkomst for gående/ syklende til 
området.     
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 

+ 

Samfunnssikkerhet Nytt næringsområde vil bli etablert på minimum kote 3 
moh. Kan være aktuelt med tiltak for å begrense 
bølgepåvirkning fra øst og sør. Dette avhenger av 
hvilken høyde området blir planert til. 
Deler av området i sør er markert med 
aktsomhetsområde for løsmasseskred. Det berørte 
arealet utgjør ca. 5,5 daa. av området. Ved en eventuell 
utvidelse må det gjøres en nærmere vurdering av 
rasfare og evt. rassikring.   

 
 
 
 
- 

Samfunnskostnader Eventuelle kostnader tilknyttet rassikring - 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel. En eventuell opparbeidelse i 
kommunal regi betinger at avsatte arealer i 
eksisterende næringsområdet tilbakeføres til 

 
 
 
 
- 
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kommunen, da det nye arealet kun blir tilgjengelig for 
en spesifikk næringsaktør. 
 
Kommenterte forhold: større registrert 
skjellsandforekomst med svært viktig verdi, 
kulturminneundersøkelse i sjø, aktsomhetsområde for 
løsmasseskred, geoteknisk vurdering.  

 

 

3.4.3. Uttian, Hestøya. 
Området ligger på Hestøya, sør for Uttian og grenser til avsatt næringsområde i KPA. Aktuelt område 

i sjø er i KPA avsatt til «Småbåthavn» (A1 og A2 i figur 24) og «Kombinerte formål i sjø og vassdrag 

med eller uten tilhørende strandsone» (A3 og deler av A4 i figur 24). Aktuelt areal for A4 på land er i 

KPA avsatt til LNF-område.  

 

Figur 23: Mulig utvidelsesområder på land og i sjø på Hestøya. 

Dagens adkomstveg til næringsområde er smal og går gjennom et boligområde. Det er et ønske om å 

etablere en ny adkomstveg utenom boligområdet. I figur 24 er det tegnet inn forslag til ny 

adkomstveg (blå linje). Denne er ca. 350 meter lang. Utfylling i sjø i nordøst må gjøres i samråd med 

småbåtforening. Foreslått avgrensning gir et potensielt areal på ca. 41,5 daa. Ved A4 er det 

muligheter for å etablere et kaianlegg. 
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Arealet som omtales her bør ikke opparbeides før hoveddelen av tilgjengelig areal avsatt til næring i 

området er tatt i bruk. Ved en regulering av eksisterende næringsareal, skal A1 – A3 inkluderes i 

reguleringsplan. Dette forutsetter også regulering av ny adkomstveg. En utvikling av A4 krever 

reguleringsplan for dette området, samt etablering og ferdigstilling av ny adkomstveg før A4 tas i 

bruk.         

Egnethetsvurdering Uttian, Hestøya 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart: Området på land består for det meste 
av bart fjell, noe myr. Terrenget er småkupert og høyest i sørvest (ca. 
12 moh.). Skråner bratt ned mot sjøen i sørøst. 

Lokalklima Sørvendt. Gode lys og solforhold. Området ligger forholdsvis åpent til 
for vindpåvirkning, men er godt skjermet for bølgepåvirkning. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst fra Fv. 714 via Uttiveien (Fv. 451) over 
Uttibrua. Fra enden av Uttiveien går det privat veg (Hestøyveien) 
fram til området. Uttianbrua har begrenset vegbredde. Hestøyveien 
er smal og uegnet som adkomstveg til næringsområde. Som følge av 
Uttianbruas trafikkbegrensning, vil det være en forutsetning at ny 
næring i størst mulig grad henvender seg mot sjøveis transport. 
 
Avstand til Sistranda: ca. 7,8 km.  
Avstand til Frøyatunellen: ca. 12,1 km. 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 
 
Havneforhold: Vurderes som gode, men bør utredes nærmere 
dersom det skal anlegges havn/ kaianlegg. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Intet registrert (Gislink). 

Andre forhold Alt areal ligger ved sjøen, innenfor 100 meter fra sjø.  

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Uttian, Hestøya 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap En planering til kote 3-4 vil medføre sprengningsarbeid/ 
utfylling og føre til en stor landskapsmessig endring. 
Avgrensning mot nord/vest er valgt for å skjerme innsyn 
fra boliger på Uttian. Sett fra sjøen i sør vil landskapet 
endres i stor grad. Ved gjennomføring, bør tiltaket best 
mulig tilpasses sine omgivelser.        

 
 

- 

Landbruk/ fiske En liten del med registrert fulldyrka jord samt litt 
innmarksbeite vil bli berørt av ny adkomstvei (Gislink). 

- 

Naturmangfold Innenfor A4 finnes det kystlynghei med lav 
lokalitetskvalitet.  
Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene hubro, havørn og kongeørn. Det er registrert 
flere fuglearter i/ nært opp til området; teist (sårbar), 
storspove (sårbar), stær (nær truet), vipe (sterkt struet) 
(Gislink). Hvor store konsekvenser for disse artene en 
utbygging vil medføre, må utredes nærmere.  

 
 
- 
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Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen kjente registreringer innenfor området, men det er 
tidligere gjort flere funn på Uttian (Gislink). Må påregnes 
at området i sjø og på land må undersøkes for eventuelle 
kulturminner.     

 
+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse En utbygging vil medføre mye sprengningsarbeid og 
massetransport som kan påvirke folkehelsen negativt i 
anleggsperioden.  
En utvidelse av næringsområde vil sannsynligvis medføre 
en økt trafikk langs vegene, som igjen vil føre til økt 
trafikkstøy. I følge Gislink er det svært få boliger på Uttian 
som berøres av støy varselkart (Prognose 15 – 20 år fram 
i tid). På bakgrunn av begrensninger i veiadkomsten 
(Uttibrua) er det en forventning til at nye 
næringsetableringer i størst mulig grad skal benytte 
sjøveis transport.  

 
 
 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Forslaget vil bygge ned ca. 450 meter med strandsone. Ny 
adkomstvei vil berøre et større registrert 
friluftslivsområde som omfatter hele Uttian. Utfra 
beskrivelsen vil trolig ikke adkomstveien berøre verdiene i 
dette friluftslivsområde. A1 kan berøre det viktige 
friluftsområde Hestøyvalen som er småbåthavna i 
området. Innspillet er fremmet av småbåtforeningen, og 
det antas derfor at disse interessene er ivaretatt i 
innspillet. Det er få boliger som grenser til området.  

 
 
 
 
 
- 

Barn og unge Noe økt trafikk langs vei, som følge av arbeidspendling 
må påregnes. Ny adkomstveg til området vil gi mer 
trafikksikre forhold for barn og unge som bor nærmest 
opp til området. Det finnes ingen gang- og sykkelveger på 
Uttian per i dag.  

 
 
- 

Utbyggingsmønster Grenser til et allerede etablert næringsområde.  
Ny adkomstveg til næringsområdet vil fjerne dagens 
gjennomgangstrafikk forbi boliger langs Hestøyveien. En 
utvidelse av næringsområdet kan bidra til å styrke Uttian 
som tettsted på Frøya.  

 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Eksisterende infrastruktur: Det går en 110 mm 

ledning fram til snuplassen ved enden av Uttiveien. 
Fra her går det en 63 mm ledning fram til 
næringsområdet. 

- Kapasitet: Kapasiteten på 110 mm ledning er høy. 
Kapasiteten på 63 mm ledning er lav. For å bedre 
vanntilførselen til området bør det legges ny 
vannledning fra Uttiveien, med større dimensjon fram 
til næringsområdet (avstand ca. 350 m). En 
oppgradering til 110 mm vil medføre at teoretisk 
kapasitet til næringsområde tredobles i forhold til 
dagens kapasitet. 

 
Avløp: 
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- Eksisterende infrastruktur: Eksisterer kun private 
avløpsanlegg på næringsområdet i dag. En evt. 
utvidelse vil kreve at det etableres avløpsanlegg i 
området. Dette kan evt. også dimensjoneres for å 
håndtere eksisterende område. 

- Kapasitet: Ikke eksisterende 
 

Elektrisitet: Det går en 24 kv. Luftlinje som forsyner 
dagens næringsområde. Kapasitet og tilkoblingspunkt må 
utredes/ prosjekteres nærmere (Gislink). 
 
Fiber: Nærmeste kabel er på Nesset. Fra Nesset 
industriområde er det 2,2 km i luftlinje til 
næringsområde. Mest aktuell løsning for Uttian er 5G. 
Uttian er prioritert sist i prioriteringslista til kommunen. 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av gang- og 
sykkelveg samt egnet kollektivtransport, gjør at 
arbeidspendling til og fra området forventes å være 
bilbasert. 
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
 
- 

Samfunnssikkerhet Av hensyn til de skjermede havneforholdene vurderes 
bølgepåvirkningen til å være liten. 
En planering av området til minimum kote + 3 moh. 
vurderes å gi tilstrekkelig sikkerhet for havnivåstigning og 
stormflo.   
Store deler av området er avmerket med høy aktsomhet 
for Radon. Dette kan håndteres ved hjelp av avbøtende 
tiltak f.eks. i form av radonsperre. 
Ved utfylling i sjø kreves geoteknisk vurdering. 

 
 
 
 
 

+ 

Samfunnskostnader Ikke kjent per i dag. 0 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa tilråder at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Det må gjennomføres fuglekartlegging og konsekvenser 
må utredes nærmere i reguleringsplan. Må påregnes 
kulturminneundersøkelse på land og i sjø samt geoteknisk 
vurdering. 

 
 

+ 
 

 

 

 

3.4.4. Frøya Næringspark, Nesset 
Nord for eksisterende reguleringsplan for Nesset Industriområde er det et potensielt areal for 

utvidelse. Dette arealet er i KPA hovedsakelig avsatt til LNFR. En liten del av arealet er avsatt til 

«Andre typer bebyggelse og anlegg» (naust). En omdisponering til næring innbefatter dermed et 

reguleringsplanarbeid. Det arealet som er inntegnet i figur 25 er på ca. 6 daa. Området er tenkt 

benyttet til kontorer og verksted/industri.  
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Figur 24: Gjeldende planstatus med inntegnet mulig utvidelsesområde i nord. 

Egnethetsvurdering: Utvidelse av Frøya Næringspark 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologisk kart: Området på land består for det meste 
av bart fjell/ fjell med tynt torvdekke. Terrenget er høyest i sørvest 
(ca. 24 moh.) og skråner bratt ned mot sjøen i øst/ nordøst.  

Lokalklima Området er vendt mot øst/ nordøst. Utsatt for vind fra øst og nord. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst fra Fv. 714, Nordfrøyvegen. Da området 
vil inngå som en utvidelse av eksisterende næringsområde, vil det 
være naturlig at utvidelsen får adkomst via eksisterende avkjørsel fra 
hovedveg.  
 
Avstand til Sistranda: 5,9 km 
Avstand til Frøyatunnelen: 10 km 
 
Kollektivtransport: Betjenes av rute 420. 4 daglige passeringer. 
 
Havneforhold: Vurderes som gode, men bør utredes nærmere 
dersom det skal anlegges havn/ kaianlegg. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Intet registrert (Gislink). 

Andre forhold Ett naust på området. Boligbebyggelse i vest. Alt areal befinner seg 
innenfor 100 metersbelte fra sjøen. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning: Utvidelse av Frøya Næringspark 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap En planering til kote 3-4 vil kreve mye 
sprengningsarbeid med påfølgende stort 
masseoverskudd og noe utfylling i sjø. Dette vil medføre 
en stor landskapsmessig endring av området. Det kan 
vurderes terrassering av området. Avgrensning mot 
nord er satt for å begrense konflikt med friluftsområde i 
Timannsvika. Fra sjøen vil landskapet endres i stor grad. 

 
 

- 
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Ved gjennomføring, bør tiltaket best mulig tilpasses sine 
omgivelser.        

Landbruk/ fiske Intet registrert (Gislink). + 

Naturmangfold Berører en liten del av registrert kystlynghei med lav 
kvalitet og dårlig tilstand. I sjøen, tett utenfor 
utbyggingsområde er det registrert skjellsand med 
svært viktig verdi. 
Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene hubro, havørn, vandrefalk og kongeørn. 
Flere fuglearter observert i området: lomvi (kritisk 
truet), krykkje (sterkt truet), alke (sterkt truet), 
makrellterne (sterkt truet), stær (nær truet), tyrkerdue 
(nær truet), jaktfalk (nær truet), fiskemåke (nær truet), 
ærfugl (nær truet), stormsvale (nær truet), lirype (nær 
truet), gresshoppesanger (nær truet), hønsehauk (nær 
truet), havelle (nær truetstorspove (sårbar), teist 
(sårbar), sjøorre (sårbar), lunde (sårbar), sanglerke 
(sårbar) (Gislink). Må påregnes at det må gjennomføres 
en utredning av hvilke konsekvenser en utbygging vil 
medføre for fugleliv. 

 
 
 
 
 
 
- 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Intet registrert (Gislink). Må påregnes at det vil bli 
påkrevd med arkeologisk undersøkelse både på land og 
i sjø. 

 
+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse I følge støy varselkart (prg. 15-20 år fram i tid) strekker 
støysonen seg ca. 30 meter ut til siden for midten av 
Nordfrøyvegen. En evt. utbygging vurderes å medføre 
begrenset trafikkøkning slik at støyvarselkart ikke 
påvirkes nevneverdig.  
En utbygging vil medføre mye sprengningsarbeid og 
massetransport som kan påvirke folkehelsen negativt i 
anleggsperioden.  

 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Forslaget bygger ned strandsone. Eksisterer et naust 
som sannsynligvis benyttes av nærmeste bolighus. 
Bortsett fra dette er det ingen kjent bruk av området. 
Området er ikke kartlagt som friluftslivsområde. 
I Timannsvika, like nord for området finnes det flere 
naust. Her er det også en sandstrand som benyttes av 
naboer, barnehage m.fl. Foreslått avgrensning berører 
ikke dette området.  

 
 
 
 
- 
 

Barn og unge Noe økt trafikk langs vei, som følge av arbeidspendling/ 
næringstransport må påregnes. Det er ikke etablert 
gang- og sykkelveg forbi Nesset, men den er regulert 
fram til Hellesvikkrysset.  

 
- 

Utbyggingsmønster Grenser til et allerede etablert næringsområde. En 
utvidelse av eksisterende næringsområde kan bidra til å 
styrke Nesset som tettsted. 
Det bør vurderes mulighet for å samle begge 
adkomstene til næringsområdet til en felles adkomst, 

 
 

+ 
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samt gjennomføre siktutbedring i forbindelse med 
avkjøringen fra fylkesveg. 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Nær hovedvannsledning og offentlig 

vann 
- Kapasitet: God kapasitet såfremt ikke vannbehov 

blir for stort (type lakseslakteri) 
 
Avløp: 
- Infrastruktur: Finnes ikke offentlig avløpsanlegg. 

Kun privat anlegg som forsyner dagens behov. Må 
prosjekteres ny infrastruktur for evt. utvidelse. 

- Kapasitet: Anlegg er dimensjonert for dagens bruk. 
Kapasitet må utvides/ bygges nytt for å håndtere 
økt utslipp. 

 
Elektrisitet: Det går en 24 kv. Luftlinje som forsyner 
dagens næringsområde. Kapasitet og tilkoblingspunkt 
må utredes/ prosjekteres nærmere (Gislink). 
 
Fiber: Det finnes fiber på det eksisterende 
næringsområdet. 

 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av gang- og 
sykkelveg samt egnet kollektivtransport, gjør at 
trafikken til og fra området forventes å være 
kjøretøybasert. 
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
- 

Samfunnssikkerhet En planering av området til minimum kote 3 vurderes å 
gi tilstrekkelig sikkerhet for havnivåstigning og stormflo.  
Kan være behov for å vurdere ytterligere tiltak mot 
bølgepåvirkning fra nord og nordøst.   
Området er avmerket med høy aktsomhet for Radon. 
Dette vil kunne håndteres med avbøtende tiltak f.eks. i 
form av radonsperre i grunn. 
Ved utfylling i sjø kreves geoteknisk vurdering. 

 
 
 

+ 

Samfunnskostnader Kan være aktuelt å vurdere utvidelse av gang- og 
sykkelvegen fra Dyrvik til Nesset for å trygge 
trafikksikkerheten for myke trafikanter. Denne 
utvidelsen vurderes ikke til å generere så mye økt 
trafikk at den alene vil utløse behov for et slikt tiltak. 

 
 
- 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Det må påregnes en fuglekartlegging, og konsekvenser 
må utredes nærmere. Må også påregne 
Kulturminneundersøkelse på land og i sjø samt 
geoteknisk vurdering. Bør også vurdere om det er 

 
 
 

+ 



38 
 

behov for tiltak i forhold til bølgepåvirkning fra nord og 
nordøst.  

 

3.4.5. Ørnflaugvågen 
Ved Ørnflaugvågen på Sørdyrøya er det et eksisterende næringsområde som delvis er utbygd. 

Kystteknikk Yards, som er en viktig bedrift for havbruksnæringen, har signalisert ønske om å utvide 

næringsområdet med ca. 14 daa. østover mot vegen (Ørnflaugvegen). 

Det pågår et reguleringsplanarbeid for det avsatte området, samt deler av vågen. Utvidelsen ut i 

vågen er ikke del av mulighetsstudien, og må dermed tas som et eget innspill til rullering av KPA. 

 

Figur 25: Gjeldende planstatus for området. Foreslått utvidelse markert med lilla/brunt. 

Egnethetsvurdering Ørnflaugvågen 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart er hele området avmerket med bart 
fjell. Dette understøttes på bakgrunn av ortofoto. Hoveddelen av 
området består av en markant bergrygg som strekker seg i nordøstlig 
retning. 

Lokalklima Området ligger forholdsvis åpent til i forhold til vind. Godt skjermet 
havn.  

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst med bil går via Utfrøyvegen (Fv. 716), tar 
av i Strømøybotnen og følger Dyrøyvegen (Fv. 6466) til Sørdyrøya. Fra 
Sørdyrøya tar man av Ørnflaugveien og følger denne fram til 
området. Dyrøyvegen har en bredde på ca. 4,5 m. mens 
Ørnflaugvegen har en bredde på ca. 4 meter.  
 
Avstand til Sistranda: 18,2 km. 
Avstand til Frøyatunellen: 22,4 km. 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 
 
Havneforhold: Området ligger ved en tilrettelagt havn. 
Havneforholdene vurderes som gode. 
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Forurensning/ 
sikkerhet 

Eksisterende tilgrensende næringsområde: Kystteknikk Yards, er 
avmerket med forurenset grunn og påvirkningsgrad «Mistanke om 
forurensing» (Gislink). 

Andre forhold  Hele området avmerket med høy aktsomhet for Radon. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning:  

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Hoveddelen av området i nord består av en bergrygg 
som strekker seg i nordøstlig retning. Denne stiger 
forholdsvis bratt opp til ca. 20. m.o.h. Området er 
omkranset av veg.  
En planering til kote 3-4 vil medføre mye 
sprengningsarbeid og en stor landskapsmessig endring 
av området. Dette kan avbøtes ved at det avsettes en 
buffersone mot veg i øst. Fra sjøen vil en slik endring av 
landskapet trolig være synlig i liten grad. Ved 
gjennomføring, bør tiltaket best mulig tilpasses sine 
omgivelser.       

 
 
 
 
- 

Landbruk/ fiske I henhold til AR5 er det i sør avmerket et område med 
innmarksbeite, som vil bli berørt av en evt. utbygging. 
Dette arealet er ca. 1,4 daa. Resterende areal er 
avmerket som åpen fastmark. Et avbøtende tiltak vil 
være å ta dette området ut av utvidelsesområdet. 
I sør ved innkjøringen til området finnes det et fulldyrka 
område. Dette området vil ikke bli direkte berørt av 
denne utvidelsen, men kan bli berørt ved en eventuell 
breddeutvidelse av veg (Gislink). 

 
 
 
 
- 

Naturmangfold Hele området er avmerket med sensitive artsdata for 
hubro, havørn og kongeørn. Ellers ingen registreringer 
innenfor området. I regionalt planforum ble det 
informert om at området bør undersøkes nærmere 
med tanke på hubro og kystlynghei.  
Like utenfor området i sør, er det registrert en 
naturbeitemark med viktig verdi. Her er også arten 
russelærvokssopp (Nær truet) registrert. Dette området 
bør unngås ved en evt. breddeutvidelse av veg. 
Området grenser til vannforekomsten Sulfjorden 
(kystvann). Denne er registrert med god økologisk og 
kjemisk tilstand og ingen risiko for å nå miljømålene 
(vann-nett.no). I sjøen, utenfor området er det 
registrert større kamskjellforekomster med svært viktig 
verdi, og skjellsand med svært viktig verdi. Disse vil ikke 
bli direkte berørt ved en eventuell utbygging av dette 
område.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen registreringer innenfor området. Nærmeste 
registrerte kulturminner finnes ca. 370 meter sørvest 
for området. I regionalt planforum ble det informert om 
at det både på land og spesielt i sjø kunne finnes 

 
 
 

+ 
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kulturminner. Må påregnes at området må undersøkes 
med tanke på kulturminner. 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse En utvidelse av eksisterende næringsområde vil føre 
med seg negative konsekvenser (både anleggs- og 
drifts-fasen) for folkehelse i form av støy og støv-
problematikk. Dette vil til en viss grad kunne begrenses 
gjennom avbøtende tiltak i reguleringsplan. Det er 
imidlertid få boliger i nærområdet som vil bli berørt.  
I følge kommunekart finnes det en enebolig inne på 
næringsområdet. Bortsett fra denne, finnes det to 
bolighus og tre fritidsbolighus innenfor en radius på ca. 
220 meter. Det er uheldig å blande nærings- og 
boligformål. Ved en eventuell realisering av utvidelsen, 
anbefales det at bolighuset innløses og fjernes. 
Av hensyn til at eksisterende næringsområde er 
avmerket med mistanke om forurensing, bør dette 
undersøkes nærmere ved en eventuell utvidelse av 
næringsområde.  

 
 
 
 
 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Området befinner seg innenfor et registrert 
friluftslivsområde med viktig verdi; «Skjærgården fra 
Flatbremholmen – Anstein». Dette er en grovmasket 
registering. Utfra områdebeskrivelsen kan området 
være egnet for eggsanking, bærplukking og 
havørnsafari. Dette er mer generelle aktiviteter og ikke 
knyttet spesielt opp til dette området. Det er ingen 
registrerte stier innenfor eller nært opp til området 
(Gislink, Ut.no).  
På bakgrunn av kartinformasjon og nærhet til 
eksisterende næringsområde, vurderes området for å 
ha en begrenset verdi som friluftsområde.   
I nærområdet finnes en småbåthavn. Denne ligger i 
enden av adkomstveien som går forbi det aktuelle 
området. Adkomstveien kan bli berørt i anleggsfasen 
ved en eventuell utvidelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Barn og unge En utvidelse vil medføre økt trafikk langs smale og 
svingete veger som ikke er tilrettelagt med gang- og 
sykkelveg. 
Utover dette berøres barn og unge i liten grad. 

 
 
- 

Utbyggingsmønster Området befinner seg ved en eksisterende bedrift som 
har utvidelsesbehov. En utvidelse kan bidra til å styrke 
attraktiviteten av Sørdyrøya. 

 
+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Går en hovedvannsledning (160 mm) 

fram til Ørnflaugvegen. Avstand ca. 500 m. Herfra 
går det en 63 mm fram til dagens næringsområde.  

- Kapasitet: Lite tilgjengelig kapasitet på dagens 63 
mm ledning. Mulighet for å oppgradere denne til 
160 mm ledning. 
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Avløp: 
- Infrastruktur: Privat slamavskiller per i dag. Må 

forvente å bygge nytt anlegg dimensjonert for 
området. 

- Kapasitet: Ukjent 
 
Elektrisitet: Det går en 24 kv. luftlinje inn til 
næringsområde i sør. Kapasitet og tilkoblingspunkt må 
utredes/ prosjekteres nærmere (Gislink). 
 
Fiber: Nærmeste tilkoblingspunkt er Bremnestuva. Bruk 
av 5 G kan være den billigste løsningen. 
Veg: Kommunal veg 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av gang- og 
sykkelveg samt egnet kollektivtransporttilbud, gjør at 
trafikken til og fra området forventes å være 
kjøretøybasert. 
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
- 

Samfunnssikkerhet De lavest liggende områdene i nord, inklusiv 
adkomstvegen som går forbi området, blir berørt av 
dagens og fremtidig stormflonivå. Dette området bør 
heves slik at det går klar av stormflonivået. 
Dersom utvidelsen medfører en betydelig trafikkøkning 
kan det være nødvendig å vurdere ulike tiltak på og 
langs veg (f.eks. breddeutvidelse og frisiktsoner). 

 
 
 
- 

Samfunnskostnader Da vegen som går ut til småbåthavna er kommunal, vil 
en utbedring av denne medføre betydelige kommunale 
kostnader. 

 
- 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området innarbeides i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Det må påregnes en fuglekartlegging, og konsekvenser 
må utredes nærmere. Må også påregne 
Kulturminneundersøkelse på land og i sjø samt 
geoteknisk vurdering. Potensielt må bolighuset inne på 
området løses inn. 

 
 
 

+ 
 

 

 

3.4.6. Tuvneset - Storheia 
Forslagsstiller har foreslått en ytterligere utvidelse i tillegg til det som er avsatt i KPA. Dette 

innebærer en ytterligere utvidelse vestover på ca. 19,4 daa. I tillegg innebærer det en større kaifront/ 

utfylling i sjø på totalt 28 daa. Totalt innebærer utvidelsen ca. 47 daa. Det foreligger begrensninger i 

bruken av området knyttet opp mot smittefare og eksisterende næringsaktivitet. Ny næring bør være 

relatert til havbruk eller fiske. 
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Figur 26: Foreslått område for utvidelse  Figur 27: Gjeldende planstatus m. utvidelse. 

Egnethetsvurdering Tuvneset/ Storheia 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart består hele området av bart fjell. 
Terrenget på land er småkupert med største høyde ca. 10 -13 moh. 
I følge sjøkart er maks dybde i sjø der det er tenkt utfylling ca. -18 
moh. Den største dybde er i vest. 

Lokalklima Området er vendt mot nord – nordvest, og ligger forholdsvis åpent til 
fra nord og vest av hensyn til vind. En fremtidig havn vil være godt 
skjermet for bølger fra nord og vest.  

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst er tenkt via areal avsatt til framtidig 
næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det planlegges å 
benytte samme avkjørsel til dette området som eksisterende 
avkjørsel fra Utfrøyvegen som Vikan Settefiskanlegg benytter i dag. 
Denne tar av fra Fv. 716. 
 
Avstand til Sistranda: 18,6 km. 
Avstand til Frøyatunellen: 20,7 km 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 
 
Havneforhold: Bør utredes nærmere. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Store deler av området er avmerket med høy radonaktsomhet. 

Andre forhold  Utbygging vil berøre en fritidsboligeiendom 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning:  

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte 
forhold 

 

Landskap Lengst i sør ligger en fritidsboligeiendom; 
Vågan. Den innerste delen av sundet 
mellom Vågan og halvøya Vågneset 
foreslås gjenfylt. På yttersiden av Vågneset 
foreslås en utfylling i sjø med kaifront på 
ca. 28 daa.    

 
 
 
 
- 
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Området ligger godt skjermet til fra 
eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen i 
Tverrvågen, som ligger øst for Vikan 
Settefiskanlegg vil få innsyn til området, 
spesielt utfyllingen i sjø. Fra sjøsiden vil 
utbyggingen bli godt synlig. Ved 
gjennomføring, bør tiltaket best mulig 
tilpasses sine omgivelser.      

Landbruk/ fiske Ved fritidsboligeiendommen finnes noe 
landbruksareal.  En eventuell utbygging vil 
bygge ned ca. 2,3 daa overflatedyrket 
jordbruksareal og ca. 2,5 daa. med 
innmarksbeite (Gislink). 
Intet registrert når det gjelder fiske 
(Gislink). 

 
 
- 

Naturmangfold Dersom vi ser bort fra det arealet som 
allerede er avsatt til framtidig 
næringsbebyggelse i kommuneplan, vil 
utvidelsen bygge ned ca. 400 m. med 
strandlinje. 
Området er maskert med sensitive 
artsdata for fugleartene kongeørn, havørn 
og hubro.  
Det er ingen registrerte verdier av 
naturmangfold innenfor området. Nært 
opp til området er det registrert sivspurv 
(Nær truet), ærfugl (nær truet) og 
storspove (sårbar) (Gislink).   
 
Vurdering Hubro: 
Området ligger utenfor kjente 
hubroterritorier i dag. Det finnes heller 
ingen tidligere registreringer av hekking 
innenfor to km av området. I 2019 ble det 
hørt en syngende hann i nærområdet, 
denne etablerte seg trolig i nærmeste 
territorium som ligger mer enn 2 km unna. 
Ifølge en som ofte tilbringer fritiden 
innenfor området har han aldri hørt hubro 
i området. Konfliktgrad vurderes til 0. 
(Martin Pearson). 
 
Annen fauna:  
Området var arts fattig og det ble bare 
observert ett par svartbak som trolig 
hekket på Storheia og et par tjeld. 
heipiplerke er vanlig forekommende i 
området. En fiskemåke ble observert i 
sjøen utenfor. Det ble ikke foretatt 
befaring på halvøya ut mot Vågneset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Konfliktgrad vurderes til 0. (Martin 
Pearson). 
 
Kystlynghei er ikke kartlagt i området. 
Dette må gjennomføres i reguleringsplan.  
Bekken som går ned fra Tuvnesvatnet og 
forbi settefiskanlegget, er registrert som 
en anadrom strekning for laks og sjøørret. 
Planlagte tiltak vil ikke berøre dette 
vassdraget. 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen kulturminneregistreringer innenfor 
området. Nærmeste registrerte 
kulturminne er en steinalderboplass som 
befinner seg i underkant av 1 km mot øst 
(Gislink). Da det generelt er et stort 
omfang av kulturminner på Frøya, må det 
påregnes krav om 
kulturminneundersøkelse av dette 
området i en reguleringsplanprosess. 

 
 
 

+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse En utvidelse av det planlagte 
næringsområde vil føre med seg negative 
konsekvenser for folkehelse i form av økt 
støy og støv-problematikk (lengre 
anleggsarbeid) samt økt trafikk. Dette vil til 
en viss grad kunne begrenses gjennom 
avbøtende tiltak i reguleringsplan. Det er 
imidlertid få boliger i nærområdet som vil 
bli berørt. 

 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Hele området inngår i det kartlagte 
friluftsområdet: Skjærgården fra 
Flatbremholmen – Anstein. Dette er 
registrert som et viktig friluftsområde. 
Utdrag fra områdebeskrivelsen: 
«Skjærgårdsområde egnet for 
familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, 
leting etter vrak, dykking, padling, 
eggsanking, bærplukking og 
havørnsafari». Det er ikke kartlagte stier/ 
fotruter innenfor området.  
En utbygging vil innebære rivning av en 
fritidsbolig. 

 
 
 
 
- 
 

Barn og unge En utvidelse vil medføre økt trafikk langs 
smale veger som ikke er tilrettelagt med 
gang- og sykkelveg. Bortsett fra dette 
berøres barn og unge i liten grad. 

 
- 

Utbyggingsmønster Området befinner seg ved et eksisterende 
settefiskanlegg og grenser til et større 
område avsatt som fremtidig 

 
 

+ 
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næringsområde, og er under 
reguleringsplanlegging. 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Går en 

hovedvannsledning forbi området 
langs Fv. 716 (160 mm). Avstand ca 
500 m. Hovedvannsledningen til 
Salmar går også forbi området i sjø og 
over land ved eide mot Vågsneset før 
den går ned i sjøen igjen i sundet 
mellom Vågsneset og Tuvneset. Denne 
vil bli berørt av en utvidelse. 

- Kapasitet: God kapasitet på 
vannledning langs fv. såfremt ikke 
vannbehov blir for stort (type 
lakseslakteri). Usikkert hvor stor ledig 
kapasitet hovedvannsledningen til 
Salmar har. Ett uttak av vann her kan 
gå på bekostning av vanntilførselen til 
Salmar. 

 
Avløp: 
- Infrastruktur: Eksisterer ikke 
- Kapasitet: Null 
 
Elektrisitet: Det går en 24 kv. luftlinje nord 
for Fv. 716. Nærmeste avstand til området 
er ca. 300 meter. Kapasitet og 
tilkoblingspunkt må utredes/ prosjekteres 
nærmere (Gislink). 
 
Fiber: Nærmeste punkt er Bremnestuva. 
 
Veg: De første 80 meterne fra Fv. til 
området er kommunale, men utover dette 
er det privat vei.  

 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av 
gang- og sykkelveg samt egnet 
kollektivtransport, gjør at trafikken til og 
fra området forventes å være 
kjøretøybasert. 
Det bør stilles krav om bruk av 
miljøvennlige løsninger ved utvikling av 
næringsarealene. 

 
 
- 

Samfunnssikkerhet Tuvnesvatnet og bekken som går ut i sjø 
fra denne er registrert som et 
aktsomhetsområde for flom. Flomsonen 
strekker seg over dagens innfartsveg til 
Vikan Settefiskanlegg.  Og vil dermed 
kunne berøre fremtidig adkomstveg til 
dette utvidelsesområde. Selve 

 
 
 
 
 
- 
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utvidelsesområde er ikke berørt av 
flomsonen. 
Ved dagens avkjøring fra Utfrøyvegen, er 
det registrert flere trafikkulykker. 
Sektormyndigheter har påpekt at det kan 
være nødvendig med tiltak for å sikre god 
sikt i dette krysset (Regionalt planforum 
5.5.2021). Dette må vurderes i pågående 
reguleringsplanarbeid.  
Store deler av området er avmerket med 
høy risiko for Radon. Tiltak som f.eks. 
radonsperre i bygninger, vil eliminere farer 
knyttet til dette.  
Kan være behov for å vurdere tiltak for å 
begrense bølgepåvirkning fra nordøst og 
sørvest. 

Samfunnskostnader   

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler å ta inn deler av 
arealene i sjø (nordøst) for å tilfredsstille 
eksisterende næringsaktørs behov for 
havnefasiliteter. Nærmere avgrensning må 
gjøres i samråd med næringsaktør og 
pågående reguleringsarbeid. 
Arbeidsgruppa anbefaler ikke utvidelse av 
resterende utvidelsesareal før avsatt areal 
er utbygd. 
 
På bakgrunn av at det er igangsatt privat 
reguleringsplanarbeid for området avsatt i 
KPA, samt at det foreligger begrensninger i 
forhold til hvilken type næring som kan 
etablere seg i området, vil det ikke være 
naturlig at kommunen tar kostnadene med 
regulering av området. 
 
Kystlynghei er ikke kartlagt i området. 
Dette må gjennomføres i reguleringsplan. 
Må påregnes krav om 
kulturminneundersøkelse av dette 
området. Dagens innfartsveg til 
settefiskanlegget kan bli berørt av en flom. 
Kan være behov for utbedringer av 
avkjøring fra fylkesveg. 

Mindre 
utvidelse 

i sjø 
 

+ 

Resterende 
utvidelsesareal 

 
 
- 
 

 

3.4.7. Husvika 
Området ligger ved Husvika på vestsiden av Utfrøyvegen, ca 1 km. øst for krysset på Nordskaget. 

Områdets størrelse på land er på ca. 113 daa. Arealet inntegnet i sjø har en størrelse på ca. 24 daa. 

Samlet er arealet på ca. 137 daa. 
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Figur 28: Forslag til nytt næringsareal på land og i sjø ved Husvika. 

Områdets avgrensning mot nord er gjort for å unngå de største konfliktene i forhold til viktig 

friluftsområde og naturverdier (Rikt strandberg med svært viktig verdi og kystlynghei av høy kvalitet) 

(Gislink). 

Dersom det blir behov for en ytterligere utvidelse av området (ett gitt tidspunkt der alt areal er 

nedbygd) vurderes en mindre utvidelse mot sør/ sørvest som mest egnet. Dette forutsetter 

opphevelse av reguleringsplan for Husvika hyttefelt. Mot nord vil en utvidelse raskt komme i konflikt 

med natur- og friluftslivsverdier. En utvidelse mot øst kan bli utfordrende i forhold til Utfrøyveiens 

beliggenhet, forutsatt at denne ikke legges om. En fylkesveg gjennom et næringsområde kan skape 

utfordringer i forhold til intern kommunikasjon på næringsområdet.     

Egnethetsvurdering Husvika 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart: Området på land består for det meste 
av bart fjell. Terrenget er småkupert og høyest i nordøst (ca. 30 moh.). 
Skråner nedover mot sjøen i vest. 

Lokalklima Området er vendt mot vest, og ligger åpent til med gode lys og 
solforhold. Utsatt for vind fra vest og nord. Hoved vindretning er fra 
sørvest. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst fra nord/ sør via Fv. 716. Vegen har en 
vegbredde på ca. 5 meter. Kryss ved Nordskaget kan være noe 
utfordrende for større kjøretøy som kommer fra sør.  
 
Avstand til kommunesentrum: 20,6 km. 
Avstand til Frøyatunellen: 16,6 km. 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 
 
Havneforhold: Husvika fremstår som en godt skjermet havn. 
Innseglingen til Nordskagsvaet vurderes å være  
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den største begrensende faktoren for havneforholdene (Teknisk 
rapport Husvika kai, Åkerblå 30.06.2021). 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Forurensning: Intet registrert (Gislink). 
Støy: Deler av området nærmest veg berøres av gul støysone pga. 
trafikkstøy fra Utfrøyvegen. Støysonen strekker seg ca. 28 meter fra 
vegmidte (Gislink). 

Andre forhold Inntegnet ett bygg i strandsonen nordvest i området. 
 
Rett sør for området er det regulert et hyttefelt, men ingen er bygd. 
Ble vurdert å ta ut denne reguleringsplanen i forrige KPA-rullering, men 
ble videreført. Eventuell oppheving bør vurderes i forbindelse med 
pågående rullering. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Husvika 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Bortsett fra ett bygg i strandsonen fremstår området som 
ubebygd på ortofoto.  
En planering til kote 3-4 vil medføre mye 
sprengningsarbeid og en stor landskapsmessig endring. 
Fra sjøen vil landskapet endres betydelig. Ved 
gjennomføring, bør tiltaket best mulig tilpasses sine 
omgivelser.    

 
 

- 

Landbruk/ fiske Berøres ikke (Gislink). + 

Naturmangfold Store deler av arealet på land består av kystlynghei med 
moderat lokalitetskvalitet. I nord er det et mindre 
område med semi-naturlig-våteng. Denne er registrert 
med lav lokalitetskvalitet og med dårlig tilstand (Gislink). 
 
Området er maskert med hensyn til sensitive artsdata for 
artene hubro, havørn og vandrefalk. Ingen registrerte 
arter innenfor det avgrensa området. Omtrent 200 meter 
sør for området er det registrert flere nær truede 
fuglearter (hønsehauk, bergirisk, gjøk) (Gislink).  
 
Vurdering Hubro:  
Området ligger innenfor ett aktivt hubroterritorium. Det 
har vært hekking her årlig siden 2012 frem til og med 
2021. Her inngår gråmåke og fiskemåke som viktige 
næringsarter. Konfliktgrad vurderes til 2 fordi det ligger 
innenfor og relativt nært et hekkeområde for hubro, og 
fordi området er usjenert og trolig brukes av hubro i dag. 
I øst og sør har leveområdet blitt forringet gjennom 
bygging av vindkraftverk og annen industri.  Det ble ikke 
funnet sportegn etter hubro ved denne befaringen. 
(Martin Pearson). 
 
Annen fauna:                                                                                                                                 
Det ble funnet et par gråmåke, storspove og tjeld med 
hekkeadferd. En rødstilk. I tillegg er heipiplerke vanlig i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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området. Det finnes en god del gråmåke og rødnebbterne 
i nærliggende områder. Konfliktgrad for øvrig fauna 
vurderes til 2 ut fra at det finnes hekkende storspove. 
(Martin Pearson). 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Berøres ikke av kjente registeringer (Gislink). Må 
påregnes at det vil bli krevd kulturminneundersøkelser i 
sjø for det området som tenkes utfylt, og på land.    

 
+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse For eksisterende boliger langs fv. 716 vil etablering av 
nytt næringsområde som medfører økt støy/ trafikk/ 
forurensing være negativt. Det er imidlertid få boliger i 
nærområdet.  

 
- 

Nærmiljø/ fritid Forslaget vil bygge ned ca. 350 meter med strandsone. 
Strandsonen i området har for det meste stor helning, og 
er vanskelig framkommelig til fots. Området er ikke 
registrert som et friluftslivsområde. Ett bolighus grenser 
opp til område i sørøst. Det er ellers få boliger i 
nærområdet, og det er ikke kjent at området benyttes 
som nærområde. Det finnes et naust ved sjøen nordvest i 
området. I sør er det regulert et hyttefelt; Husvika 
hyttefelt. En utbygging vil sannsynligvis medføre at dette 
området vil bli mindre attraktivt for hyttebygging. Planen 
ble vedtatt i 2008 og per i dag er ingen av hyttetomtene 
bebygd.   

 
 
 
 
 
- 

Barn og unge Selv om det er få boliger i nærområdet og dermed 
sannsynligvis liten andel av barn og unge, vil forslaget 
medføre økt trafikk langs en smal veg som ikke har gang-/ 
sykkelveg. 

 
- 

Utbyggingsmønster Husvika ligger nært opp til Nordskaget og Nordskag 
Industriområde. Avstanden til anlegget i sjø utenfor 
Innovamar blir i underkant av 600 meter. Nordskaget er 
et tettsted med et større næringsområde. En eventuell 
utvikling av Husvika vil medføre en utvidelse av tettstedet 
i østlig retning. Dette kan styrke attraktiviteten for 
Nordskaget som tettsted. Nordskaget er tilrettelagt for 
vekst gjennom tilgjengelige boligareal og ledig kapasitet 
på skole- og barnehagetilbud.  
 
I forbindelse med en eventuell opparbeidelse kan det 
være aktuelt med en etappevis terrassering av terrenget 
ned mot sjøen, for å tilpasse tiltaket best mulig til 
omgivelsene. Bruk av buffersoner mot veg/ naboer kan 
begrense innsikt fra veg, og samtidig ha avbøtende effekt 
på støy og støv-problematikk. 

 
 
 
 
 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Det går en hovedvannsledning langs Fv. 

716 (160 mm) som kommer fra nord. Går også en 
vannledning i sjøen til Salmar (315 mm). Går også en 
vannledning langs Fv 716 (fra sør) fram til Salmar. 
Mulig å koble seg til vannkoblingspunkt ved Salmar. 
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- Kapasitet: Vurderes som god. Dersom behovet for 
vann er høyt er dette mulig med mindre tilpasninger.   

 
Avløp: 
- Infrastruktur: Ikke offentlig avløp i området. Det 

planlegges et avløpsrenseanlegg ved Salmar. Avløpet 
må da pumpes i sjøledning over sundet. Alternativt 
kan det etableres eget avløpsanlegg for området. 

- Kapasitet: Dette anlegget kan dimensjoneres med 
utvidet kapasitet for også å kunne håndtere avløp fra 
Husvika.  

 
Elektrisitet: Det går en 24 kv. luftlinje på østsiden av Fv. 
716, i underkant av 200 m fra området.  Kapasitet og 
tilkoblingspunkt må utredes/ prosjekteres nærmere.  
Fiber: Finnes fiber på Nordskaget Industriområde og ved 
Coop Nordskaget. Nærmeste avstand ca. 700 m (i sjø). 
Kapasitet må undersøkes nærmere. 
 
Veg: Fylkesveg passerer området 
 
Masseberegningen for planering og utfylling av områdene 
til nivå + 3 moh. viser en massebalanse for Husvika. 
Kostnadsoverslaget for planering og utfylling for området 
er beregnet til kr. 326 375 000.  I summen er 
masseforflytning av overskuddsmassene inkludert. (Notat 
utarbeidet av Prosjektutvikling Midt Norge AS, 
12.07.2021) 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av gang- og 
sykkelveg samt egnet kollektivtransport, gjør at trafikken 
til og fra området forventes å være bilbasert.  
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
- 

Samfunnssikkerhet Krysset ved Nordskaget bør utvides for å bedre 
framkommeligheten for større kjøretøy. Dersom 
næringsområdet vil genere mye tungtransport bør det 
vurderes en breddeutvidelse av veg fra kryss Nordskaget. 
Dette vil være positive tiltak for trafikksikkerheten. Ved 
utfylling i sjø må det gjøres nærmere undersøkelser med 
tanke på grunnforhold for å avklare områdestabiliteten. 

 
 
 

+ 

Samfunnskostnader Med økende trafikk langs fv. 716 bør det forventes at 
denne veien må utbedres både med tanke på kurvatur og 
bredde på sikt. Krysset på Nordskaget bør også utvides 
for bedre fremkommelighet.  
Grov kostnadsberegning for opparbeidelse av området 
foreligger. 

 
 
 
- 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa tilråder at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel.  
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Det må påregnes at det vil bli krevd 
kulturminneundersøkelser i sjø og på land, utbedring av 
kryss ved Nordskaget og utbedring av Fv. 716 på sikt. 
Nødvendig med geoteknisk vurdering/ undersøkelse for å 
avklare områdestabilitet. Det anbefales at man ser på 
terrassering av området, med potensielt etappevis 
utbygging. 

+ 
 

 

3.5. Ikke sjønære områder på Fast-Frøya 

3.5.1. Stormyra 
Området ligger mellom Skarsvågen og Frøya flyplass, på sørsiden av Sørfrøyvegen. Områdets 

størrelse er på ca. 412 daa. Området avgrenses i nord av Sørfrøyvegen. I øst avgrenses området av en 

bratt dal/ kløft som går ned til Storendsvågen. Området strekker seg mellom 350 og 450 meter 

sørover fra fylkesveg. I vest avgrenses området der terrenget bikker ned mot Øverskardsvågen. 

Gjeldende planstatus for området er Kommuneplanens arealdel, der området er avsatt til LNFR-

område. 

Med hensyn til beliggenheten vil området egne seg godt for bil/ kjøretøybasert næring/ industri. 

Nærhet til Frøyatunellen bidrar også til at området vil ha en sentral beliggenhet. Området vil ikke 

være egnet for etableringer som er avhengig av direkte tilknytning til sjø.   

Dersom det blir behov for en ytterligere utvidelse av området (ett gitt tidspunkt der alt areal er 

utbygd) er det muligheter for dette både mot øst og sør.     

 

Figur 29: Foreslått avgrensning stort næringsområde  

 

Egnethetsvurdering 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart består området av bart fjell. Terrenget 
fremstår som utmark. På bakgrunn av befaring og ortofoto finnes det 
noen mindre vann/ tjønner og myrpartier innenfor området. 

Lokalklima Området ligger åpent til og er utsatt for vær og vind fra alle 
himmelretninger. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst vil bli via avkjørsel fra Sørfrøyvegen (Fv. 
716) som har fartsgrense på 80 km/t.   
 
Avstand til Sistranda: ca. 9,7 km. 
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Avstand til Frøyatunellen: ca. 5,7 km 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

I følge støyvarselkart (prognose 15 – 20 år fram i tid) berøres deler av 
området mot veg av gul støysone. Denne strekker seg ca. 35 meter ut 
fra vegmidte (Gislink).   

Andre forhold   

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning:  

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Området fremstår som tilnærmet inngrepsfritt. Det går 
en kraftledning tvers gjennom området fra øst mot 
vest.  
Terrenget er småkupert, med innslag av mindre vann/ 
tjønner og myrpartier. Generelt stiger terrenget fra vest 
mot øst, og fra nord mot sør. Største høyde er registrert 
i sørøst til ca. 54 moh. Laveste høyde innenfor området 
er ca. 21 moh. i nordvest. 
Opparbeidelse av et større planert område, vil kunne bli 
godt synlig fra veg og nærliggende høyder. Høyde på 
planert terreng, samt å sette igjen en buffersone mot 
veg kan bidra til å redusere synlighet, spesielt fra veg. 
Fra sjøsiden vil ikke landskapsendringen bli godt synlig 
(kommunekart, kommunekart 3D). Ved gjennomføring, 
bør tiltaket best mulig tilpasses sine omgivelser.     

 
 
 
 
 
 
- 

Landbruk/ fiske Intet registrert. Området grenser ikke til sjø (Gislink).  + 

Naturmangfold Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene kongeørn og hubro. Ingen registeringer 
innenfor området. I underkant av 300 meter fra 
områdets avgrensning er det registrert observasjoner 
av lirype (nær truet) og hønsehauk (nær truet). 
 
Vurdering Hubro:  
Området ligger utenfor kjent hubroterritorium, men 
godt innenfor territorium fra gammel reirhylle som ble 
forlatt, trolig etter mye forstyrrelser i tillegg til 
villsaubeiting i 2005, etter over 20 år med aktivitet. Det 
ble en reetablering i territoriet i 2012 ved en ny 
reirhylle. I april/mai 2021 døde hannen etter 
strømgjennomgang ved en trafomast på Flatval. 
Hunnen som lå på egg, avbrøt hekkingen. Det er 
usikkert om en ny hann vil finne dette territoriet 
attraktivt og i fall vil den gamle reirplassen nærmere 
planlagt næringsområde kunne bli aktuell igjen. 
Territoriet er under hardt utbyggingspress i nord ved 
Hammarvika og snart ved en utvidelse av flyplassen i 
sør. I tillegg finnes det et motorsportsenter i området 
med en økende grad av støyaktivitet. Turstier har også 
vært en utfordring i dette territoriet. Det er også 

 
 
 
 
 
 
- 
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sannsynlig at områder av vindparken har vært brukt i 
deler av året tidligere. Det er sporadiske observasjoner 
av hubro i og rundt Stormyra frem til og med 2021. 
Tidligere var det vanlig med fast tilhold av hubro noen 
hundre meter sørvest av næringsområdet, men ikke de 
senere årene. Det ble satt ut en lydopptaker 200 meter 
sør for området i tiden 11-20.04.2021 for påvisning av 
hubro uten resultat. Det ble ikke funnet sportegn ved 
befaring den 19.06. Konfliktgrad vurderes til 3 ut fra 
tidligere hubroaktivitet i området, stor mulighet for at 
gammel nærstående reirhylle vil bli tatt i bruk igjen og 
en god rypebestand i næringsområdet. (Martin 
Pearson). 
 
Annen fauna: 
Det ble observert mye spor av rype og området virker å 
være attraktivt for smølalirype. Det ble også hørt 
regelmessig rype på opptaker 200 meter sør av 
området i april. Andre arter som ble observert under 
befaringen var heilo, rødstilk, gjøk, heipilerke og 
svartbak. Flere av småvannene i området er mulige 
hekkebiotoper for smålom uten at det ble undersøkt 
nærmere, eller at lom ble observert. Konfliktgrad 
vurderes til 3 for annen fauna ut fra at dette er en god 
biotop for Smølalirype. (Martin Pearson). 
 
Det er ikke gjennomført naturtypekartlegging i området 
(NIN-kartlegging). Dette er bestilt og vil bli gjennomført 
i løpet av sommeren. I planforum 16.6.21 ble det 
informert om at det potensielt kan være flere rikmyrer 
innenfor området (Gislink, Naturbase). 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen kulturminneregistreringer innenfor området. Det 
er registrert flere kulturminner langs Sørfrøyvegen 
innenfor en radius på 1 km. både øst og vest for 
området. Da det generelt er et stort omfang av 
kulturminner på Frøya fra steinalderen, må det 
påregnes krav om kulturminneundersøkelse av dette 
området i en reguleringsplanprosess (Gislink, 
Askeladden.no). 

 
 
 

+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse En etablering av et nytt næringsområde vil føre med seg 
negative konsekvenser (både anleggs- og drifts-fasen) 
for folkehelse i form av støy og støv-problematikk. 
Dette vil til en viss grad kunne begrenses gjennom 
avbøtende tiltak i reguleringsplan. Det er imidlertid få 
boliger i nærområdet som vil bli berørt. Nærmeste bolig 
ligger ca. 400 m mot vest i Øverskardsvågen (Gislink). 

 
 
 

 
- 

Nærmiljø/ fritid Området er ikke kartlagt som friluftsområde. Berører 
ikke strandsone. Berører heller ikke registrerte/ kjente 
tur- og friluftsruter (Gislink, UT.no). 

 
+ 
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Barn og unge Opparbeidelse av et nytt næringsområde vil medføre 
økt trafikk langs fv. 716. Den meste av trafikken til og 
fra området vil trolig foregå på strekningen Stormyra – 
Hammarvik-/ Sistrandaområdet. Fra Stormyra til Flatval 
er det en strekning på ca. 3 km. som ikke er tilrettelagt 
med gang- og sykkelveg. Fra Flatval er det 
gjennomgående gang- og sykkelveg til Dyrvik. Bortsett 
fra økt trafikk har tiltaket liten negativ innvirkning på 
barn og unge. 
 
Ved opparbeidelse av et større område for næring-/ 
industri bør det i dette tilfellet samtidig vurderes en 
utvidelse av eksisterende gang- og sykkelveg.  

 
 
 
 
 
 
- 

Utbyggingsmønster Området har en gunstig plassering for kjøretøybasert 
næring/ industri. Området ligger ved fylkesveg og 
forholdsvis nært Frøyatunellen og de største 
boligområdene på Frøya (Strekningen Flatval - Dyrvik). 
En utbygging av området vil sannsynligvis bli 
gjennomført etappevis da dette er et forholdsvis stort 
areal. Størrelsen på området gjør at det har et potensial 
for å bli ett kraftsentrum for nye næringsetableringer 
på Frøya. 

 
 
 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Går hovedvannsledning (280 mm) 

nord for fv. 716. Avstand ca. 200 m til område 
- Kapasitet: Svært god kapasitet per i dag.  

 
Avløp: 

- Infrastruktur: Eksisterer ikke. Planlegges off. 
avløp på Nabeita. Mulig å koble til dette. 

- Kapasitet: Null 
 
Elektrisitet: 
Det går en 24 kv. luftlinje gjennom området. Kapasitet 
og tilkoblingspunkt må utredes/ prosjekteres nærmere 
(Gislink). 
  
Fiber: 
Nærmeste fiberpunkt er på Flatval. 
Veg: 
Fylkesveg passerer området. 
 
Dersom området planeres til høydenivå ca. 37 – 39 
moh. oppnås massebalanse. Denne høyden passer bra 
med en adkomst fra veg i nordøstlige del av området. 
Det er utarbeidet et grovt kostnadsoverslag for 
planering og utfyllinger for et areal på ca. 410 daa. og 
infrastruktur (veg, vannforsyning, strøm, kraft, fiber 
mm. fram til tomtegrensen. Intern opparbeidelse av 
infrastruktur er ikke inkludert. Det er ikke medtatt 
avløpsanlegg for industriområdet da det ikke er 
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kommunalt spillvannsnett i området. Kostnaden for 
opparbeidelse av området er beregnet til 272 873 000.  
(Notat utarbeidet av Prosjektutvikling Midt Norge AS, 
12.07.2021). 

Klima og energi Området ligger forholdsvis nært opp til de store 
boligområdene i Hammarvika og Sistranda, med 
gjennomgående gang- og sykkelveg. Ved en realisering 
av dette næringsområdet bør det vurderes en videre 
utvidelse av gang- og sykkelvegen vestover. Dette vil 
tilrettelegge for at arbeidspendlende kan ta seg 
trafikksikkert til og fra området uten bruk av bil.     
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
 
 

+ 

Samfunnssikkerhet Hele området er registrert med høy aktsomhet for 
Radon. 
Kan være aktuelt med tiltak på fylkesveg 716 for å sikre 
tilstrekkelig siktforhold for en ny avkjøring til fremtidig 
næringsområde. 

 
 

- 

Samfunnskostnader Tiltak på Fv. 716, gang og sykkelveg, offentlig 
avløpsanlegg. 

- 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel. Det foreslås etappevis 
utbygging. 
 
Konfliktgrad 3 for både hubro og annen fauna. Må 
påregne kulturminneundersøkelse. 

 
 

+ 
 

 

3.5.2. Rabbaheia 
Området ligger på Melkstaden, på vestsiden av Fv. 714. Områdets størrelse er på ca. 38 daa. 

Gjeldende planstatus for området er kommunedelplan for Sistranda der området hovedsakelig er 

avsatt til LNFR-areal. Mot veg er det avsatt et belte med framtidig grønnstruktur. I sørøst gjelder 

reguleringsplan for Nordhamarvik industriområde, der arealet er avsatt til «annen veggrunn – 

grøntareal».  

Området tenkes benyttet hovedsakelig til plasskrevende varehandel og forretning.  

Området grenser i nord til bensinstasjon og boliger og i sør til et boligområde. Mot øst grenser 

området til Fv. 714. 
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Figur 30: Gjeldende planstatus for området, med foreslått næringsområde inntegnet med lilla strek. 

Egnethetsvurdering Rabbaheia 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart: Området består for det meste av marin 
strandavsetning, sammenhengende dekke og torv og myr. Terrenget 
stiger bratt noen meter opp fra Fv. 714 og slakere vestover mot 
«hauan». Høyeste punktet er ca. 26 moh. og befinner seg sørvest i 
området.  

Lokalklima Området er vendt mot øst, og ligger forholdsvis åpent til med gode lys 
og solforhold. Utsatt for vind, spesielt fra øst og fra nord. Hoved 
vindretning er fra sørvest og nordøst. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst fra nord/ sør via Fv. 714. Vegen har en 
vegbredde på ca. 6 meter. Det er tidligere avklart at adkomstveg til 
område må være felles med bensinstasjonen, da det ikke er ønskelig 
med en ny avkjøring fra fylkesvegen.  
 
Avstand til Sistranda: ca. 1,8 km. 
Avstand til Frøyatunellen: ca. 2,5 km. 
 
Kollektivtransport: Trafikkeres av rute 320 og 420. 5 daglige avganger. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Forurensning: Intet registrert (Gislink). 
 
Støy: I følge støyvarselkart for vegstøy (prognosert 15-20 år fram i tid) 
vil området nærmest fylkesveg i en avstand på ca. 20 meter fra 
vegmidte av denne, bli berørt av rød støysone.  En sone på ca. 45 
meter fra vegmidte vil bli berørt av gul støysone (Gislink). 
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Andre forhold Dette området ble foreslått som et næringsområde i forbindelse med 
forrige rullering av KDPA, og er derfor utredet og avklart med 
sektormyndighetene tidligere. Området ble tatt ut før 
kommunedelplanens arealdel ble vedtatt. 
 
Grenser til boligområder i nord samt et område som i gjeldende 
kommunedelplan for Sistranda er avsatt til framtidig grønnstruktur. I 
sør grenser også området til boliger. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Rabbaheia 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Området fremstår som ubebygd/ utmark på ortofoto. 
Området ligger på et høyere terrengnivå enn fylkesvegen 
og det tilstøtende bebygde området i nord.  
 
En planering vil medføre en stor landskapsmessig 
endring. Fra sjøen vil landskapsendringen ikke være fullt 
så synlig. Ved gjennomføring, bør tiltaket best mulig 
tilpasses sine omgivelser (kommunekart).    

 
 

 
 
 
- 

Landbruk/ fiske I følge AR5-kart består området av skog, åpen fastmark 
og myr. Et lite område på ca. 150 m2 med innmarksbeite 
blir berørt av avgrensningen. Da det bør anlegges 
buffersoner mot boligområder, er det lite trolig at dette 
arealet vil bli berørt (Gislink). 

 
 
- 

Naturmangfold Området er kartlagt for naturtyper uten at det er 
avmerket områder av spesiell interesse. Ingen 
registreringer innenfor området, men er avmerket 
observasjoner av tyrkerdue (Nær truet), Bergirisk (Nær 
truet) og Stær (Nær truet) i underkant av 100 meter fra 
områdets avgrensning i vest. 

 
 
- 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Berøres ikke av kjente registeringer (Gislink). Må 
påregnes at det vil bli krevd kulturminneundersøkelser.  

 
+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse Visuell eksponering, støy og støvproblematikk fra 
næringsområdet vil kunne være utfordrende for de 
nærmeste boligene, men hovedsakelig fra 
næringsområdet på sjøsiden av veien. Også virksomheten 
i seg selv (spesielt anleggsperioden) kan medføre støy. Da 
området er tenkt benyttet hovedsakelig til plasskrevende 
varehandel og forretning, er ikke dette aktiviteter som 
vanligvis er spesielt støyende. Næringsvirksomhet i 
området vil føre til mer trafikk. Handel og forretning kan 
potensielt medføre en betydelig trafikkøkning. På grunn 
av nærheten til boliger er det viktig at støynivået ikke blir 
for høyt og at området skjermes. Avbøtende tiltak må 
vurderes i reguleringsplan. Reguleringsplanen må også 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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sette klare rammer for hvilke typer næring som kan 
tillates. 
 
Større næringsområder med liten aktivitet deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være f.eks. god 
belysning. 

Nærmiljø/ fritid Det er ikke registrert viktige områder for friluftsliv 
innenfor området. I vest grenser området til et viktig 
friluftslivsområde Stutvassdalen – Sistranda – 
Gurvikdalen. 
 
Forslaget vil ikke bygge ned strandsone. 

 
 
 

+ 

Barn og unge Det er ikke kjent at området benyttes til aktiviteter for 
barn og unge.  

 
+ 
 

Utbyggingsmønster En utvikling av arealet vil øke attraktiviteten for både 
Hammarvika og Sistranda og tilrettelegge for nye 
handelsaktører nært opp til store boligområder på Frøya. 
Mye av infrastrukturen er allerede på plass. Gir nærføring 
til boligområder, men plasskrevende varehandel/ 
forretning er generelt mindre konfliktfylt når det gjelder 
støy oppimot boligområder. 
 
En utbygging av området tenkes fra nord mot sør, med en 
trinnvis utbygging. Første trinn kan omhandle ca. 10 - 20 
daa. av arealet.  

 
 
 
 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Nye vannledninger kan kobles på 

eksisterende hovedvannsledning langs fylkesveg (280 
mm). 

- Kapasitet: God kapasitet såfremt ikke vannbehov blir 
for stort (type lakseslakteri).  

 
Avløp: 
- Infrastruktur: Langs fylkesveg er det lagt 

avløpsledning som skal kobles til et fremtidig 
hovedavløpsanlegg på Nabeita. Området kan kobles 
til denne avløpsledningen via Nordhamarvika 
næringsområde.  

- Kapasitet: Hovedavløpsanlegget på Nabeita er 
dimensjonert med svært god kapasitet (Prosjektert 
med en kapasitet på 5500 pe. Behov per i dag er 2500 
pe.). 

 
Elektrisitet: 
Nærmeste distribusjonsnett er en 24 kv. luftlinje som går 
helt i ytterkanten av området i nord. Denne ender vest 
for bensinstasjonen. Kapasitet og tilkoblingspunkt må 
utredes/ prosjekteres nærmere (Gislink). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
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Fiber: 
Finnes fiber i umiddelbar nærhet til områdets 
avgrensning (ved bensinstasjonen og Nordhamarvika 
Industriområde). Kapasitet og nærmeste tilkoblingspunkt 
må utredes nærmere. 
 
Veg: 
Fylkesveg 714 grenser til området i øst. 

Klima og energi Næringsvirksomhet er generelt sett 
transportgenererende. Arealet ligger sentralt plassert 
mellom Sistranda og Frøyatunellen. Sammen med 
etablert industriområde på Nordhammarvika vil mye av 
næringsvirksomheten samles. Det er etablert gang- og 
sykkelveg forbi området som strekker seg helt fra Flatval i 
vest til Dyrvik i nord. 
 
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
 
 
- 

Samfunnssikkerhet Deler av området har høy aktsomhetsgrad for radon. 
Området har stor mulighet for marin leire. 
Grunnforholdene i området må undersøkes før utbygging. 
 
Rammer for virksomheten avklares delvis i 
kommuneplanen og delvis i reguleringsplanen gjennom 
bestemmelser.  

 
 
 
- 

Samfunnskostnader Ny atkomst fra nord (via avkjørsel til bensinstasjon) ser ut 
til å gi minst behov for terrenginngrep. Dette er også et 
krav fra Fylkeskommunen som veimyndighet. 
Det er gode muligheter for å knytte området til både 
vann og avløp. 

 
 
- 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa tilråder at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel.  
 
På grunn av beliggenhet nært boligområder, er det 
nødvendig at reguleringsplanen gjør vurderinger i forhold 
til følgende: 
- Støy, støv og annen mulig virksomhetsbasert 

forurensning. 
- Rammer for hva slags virksomheter som tillates. 
 
Det vurderes som viktig at det settes av plass til 
grønnstruktur for skjerming av området, både mot 
eksisterende boliger i sør og nord samt mot fylkesvegen i 
øst. 
 
Området kan bidra med masser til utvidelsene for 
Nordhamarvika Næringsområde på motsatt side av Fv. 
714. 

 
 
 
 
 
 

+ 
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3.6. Ikke sjønære områder i øyrekka 

3.6.1. Jendorgråbjørns Familiepark, Mausund 
Det er spilt inn et ønske om å etablere en familiepark på Storaursøya på Mausund. Det foreslåtte 

området er avmerket i rødt i figur 31 og 32. Det blå området er inntegnet av kommunen for å sikre 

adkomst til det røde området. Tiltakshaver vil starte reguleringsplanarbeid for dette området.  

  

Figur 31: Foreslått næringsområde på Storaursøya. Figur 32: Gjeldende planstatus med foreslått område inntegnet 

Egnethetsvurdering 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart er det avmerket bart fjell i hele 
området. På bakgrunn av ortofoto kan det sees myrpartier i en liten 
dal som strekker seg fra sørøst til nordvest omtrent midt i området. 
Øst og vest for denne dalen stiger terrenget opp til ca. 20 moh.  

Lokalklima Området ligger forholdsvis åpent til med storhavet mot nord. 
Dalformasjonen gir noe ly mot øst og vest, men er eksponert for vind 
fra nordlig retning.  

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst med bil til området går via ferge fra 
Norddyrøy til Mausund. Både fylkeskommunal og kommunal veg på 
Mausund. Vegene er smale og ikke dimensjonert for mye biltrafikk. 
Siste vegstubb fra Storaursøyveien er privat veg.  
 
Avstand til Sistranda: 30 km (fergeforbindelse) 
Avstand til Frøya tunellen: 34 km (fergeforbindelse) 
 
Kollektivtransport: Mausund trafikkeres av fergerute 820 og 825 som 
korresponderer med bussrute 420 som går forbi Sistranda. 4 daglige 
adganger. Ingen internt kollektivtilbud på Mausund   
 
For båtfarende er det flere gjestehavner på Mausund. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Registrert med høy aktsomhet for Radon (Gislink). 

Andre forhold   

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 
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Konsekvensutredning:  

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Området fremstår som småkupert utmark med lynghei. 
Fra vegen i sør er terrenget flatt med myrpartier som 
følger dalen nordvestover. Fra dalen stiger terrenget fra 
ca. 8 moh. bratt opp til ca. 20 moh. mot øst. Noe 
slakere stigning mot vest. Høyeste punkt i området er i 
sørvest, ca. 22 m.o.h.  
 
Ut fra de foreliggende planene, vil ikke tiltaket medføre 
vesentlige terrenginngrep. Ved gjennomføring, bør 
tiltaket best mulig tilpasses sine omgivelser.      

 
 

 
 

+ 

Landbruk/ fiske I følge AR5 er det registrert innmarksbeite langs et belte 
ved vegen der adkomsten til området er tenkt. 
Resterende areal er myr og åpen fastmark.  

 
- 

Naturmangfold To registeringer innenfor området: Ærfugl (Nær truet) 
og teist (sårbar). Både hønsehauk (nær truet) og oter 
(sårbar) er registrert i nærheten av området. Hele 
området er maskert med sensitive artsdata for havørn. 
Området er ikke kartlagt for naturtyper.  
 
En familiepark vil trolig ikke medføre negative 
virkninger på naturmangfold. Beite av husdyr kan bidra 
til å vedlikeholde kystlynghei. 
 
I en eventuell reguleringsplanprosess kan det bli krevd 
nærmere undersøkelser av naturmangfold 
(Naturtypekartlegging og fugler). 

 
 
 
 
 
- 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen registreringer innenfor området. 
 
I regionalt planforum 5.5.21. ble det informert om at 
det sannsynligvis ville bli påkrevd med arkeologisk 
registering.  

 
 

+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse En familiepark kan medføre økt trafikk til området. 
Avstand fra større ferdselsårer samt begrenset adkomst 
med bil vil trolig virke begrensende i forhold til antall 
tilreisende besøkende. Adkomst til område fra fergeleie 
bør gjøres via andre transporttyper enn bil, f.eks sykkel. 
På bakgrunn av dette vurderes det en begrenset 
trafikkøkning til og fra området.    
 
I regionalt planforum 5.5.21. ble det informert om 
potensiell smittefare vedrørende eventuell 
kafeteriavirksomhet og kontakt med dyr.   
 
En familiepark vil trolig ha positive effekter på 
folkehelse for både lokalbefolkning og tilreisende. 

 
 
 

+ 
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Nærmiljø/ fritid Hele Mausund inngår i det registrerte svært viktige 
friluftsområdet; Sula, Bogøya, Mausund. Dette er en 
grovmasket registrering. Områdeavgrensningen berører 
en sti sørvest i området, som går i en bue fra 
hovedstien som går ned til Otertjønna. Hovedstien 
berøres ikke.   
 
Arealet berører i svært liten grad tilgjengelig strandsone 
(Gislink).    
 
Bortsett fra eventuelle inngjerdinger for dyr vil en 
familiepark trolig ha en positiv effekt på nærmiljø/ 
fritid. 

 
 
 
 
 

+ 

Barn og unge En familiepark vil generere fritidstilbud for barn og 
unge, og ha en positiv effekt. 

 
+ 

Utbyggingsmønster En utvidelse vil styrke attraktiviteten til Mausund både 
for fastboende og fritidsboende. 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Ligger hovedvannsledning langs veg 

fram til Stor Aursøya (110 mm). Avstand ca 200 m 
fra tomtegrense. 

- Kapasitet: God kapasitet. 
 
Avløp: 
- Infrastruktur: Eksisterer ikke off. avløpsanlegg på 

Mausund. Kun mindre private avløpsanlegg. Må 
utbygges 

- Kapasitet: Null 
 
Elektrisitet: Nærmeste distribusjonsnett er en 12 kv. 
luftlinje som ender ca. 100 meter sør for området. 
Kapasitet og tilkoblingspunkt må utredes/ prosjekteres 
nærmere (Gislink). 
 
Fiber: 
Det planlegges kommersiell utbygging på Mausund 
fysisk fiber helt ut (Homenet). Finnes 5 G på Mausund i 
dag. 
 
Veg: 
Det må etableres en adkomst fra den eksisterende 
private veien til området. 

 

Klima og energi På Mausund er det forholdsvis korte avstander. 
Fastboende og fritidsbefolkningen vil kunne ta seg til 
familieparken uten å være avhengig av bil. Turister vil 
hovedsakelig være avhengig av bruk av bil/ båt/ buss 
for besøk.   
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
 

+ 

Samfunnssikkerhet Bortsett fra Radon er det ingen registeringer i forhold til 
samfunnssikkerhet.  

 
+ 
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Samfunnskostnader Dersom tiltaket tilrettelegges slik at det ikke er 
avhengig av bruk av bil for å komme frem, så er det lite/ 
få samfunnskostnader forbundet med tiltaket. 

 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området innarbeides i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Må forvente nærmere undersøkelser av naturmangfold 
og sannsynligvis krav om arkeologisk registering. 
Dyrehold må godkjennes av Mattilsynet. 

 
 

+ 
 

 

4. Næringsaktørenes ønsker og behov 
På oppdrag fra Frøya kommune ved arbeidsgruppa utførte Blått kompetansesenter en 

spørreundersøkelse i perioden 27.04.21 til 20.05.21 for å kartlegge næringslivets ønsker og behov. 

Dette ble gjort som en del av arbeidet med revisjon av strategisk næringsplan og er en viktig del av 

medvirkningsstrategien.  

Målgruppa for spørreundersøkelsen var virksomheter fra alle bransjer på Frøya. 45 bedrifter ble 

intervjuet på telefon og tre bedrifter presenterte egne behov på oppstartsmøte.  Nedenfor er 

resultatene oppsummert for spørsmål som er relevant for vurdering av næringsarealer.  

Tabell 1: Oppsummering av innspill fra næringsaktører. 

Spørreundersøkelse om næringens egne ønsker – oppsummering 

Behov for næringsarealer? 

Størrelse på arealbehov - 19 ønsker større areal 

- Arealbehov fra 40 – 20 000 kvm. 

- 11 bedrifter har arealbehov fra 300 – 7000kvm 

Utvidelse eller nytt område - 13 ønsker mer areal på nye lokasjoner 

Hvor mener du arealet bør 

være 

- Hovedsakelig Sistranda/Hammarvika 

- Også Uttian, Flatval, Leirvik 

Hvorfor sjønært areal? - Gjester kommer sjøvegen 

- Mye inn og ut av varer sjøvegen 

Hvis nytt område, hvilke 

hvilken bransje /bedrift ser 

du deg tjent med å være 

samlokaliser med? 

- 7 ønsker nærhet til sjømatnæringen 

- Flere ønsker nærhet til sentrum, handelsstand, kafe- og 

utstyrsleverandører 

Hvilke spesielle behov har 

du i forhold til 

infrastruktur? 

- 6 bedrifter har behov for vann og kloakk 

- 8 bedrifter har behov for fiber og strøm 

- 8 bedrifter har behov for bedre og tryggere vei 

- 5 bedrifter har behov for havn- og kaiområde 

- Bedrifter i øyrekka har behov for bedre ferjeforbindelse 

Andre forutsetninger som 

bør være på plass 

- Nært hovedveg – mye varer inn og ut 

- Tett opp mot oppdrettsnæringen 
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- Kaiplass – service og utstyr 

- Kort veg til boligområder 

- Parkering 

- God lagringsplass 

 

Arbeidsgruppas oppfatning er at alle innspill når det gjelder behov for næringsarealer i hovedsak blir 

svart ut, med de anbefalinger som ligger i mulighetsstudien. 

To innspill er ikke tatt med videre på hhv. Ervika og Sørburøya grunnet usikkerhet og lite tilgjengelig 

informasjon. Disse områdene må eventuelt sendes som egne innspill til rulleringen av 

kommuneplanens arealdel. 

I tillegg har arbeidsgruppa fått signaler om at Mausund Feltstasjon har behov for utvidelse, men at 

aktøren selv jobber med å skaffe egnede arealer, ettersom det ikke finnes noen mulige 

utvidelsesmuligheter i umiddelbar nærhet til dagens anlegg. 

5. Utvikling av næringsarealer 
Kommunen skal styre arealbruken og utviklingen av arealer. Dette gjøres i første rekke gjennom 

kommuneplanens arealdel der det tas stilling til hvilke arealer som skal avsettes til næring. Deretter 

er det primært opp til private aktører/ interessenter å forestå utarbeidelse av private 

reguleringsplanforslag. For større næringsområder der kommunen i større grad ønsker å legge 

føringer for opparbeidelse og bruk, kan det være hensiktsmessig at kommunen selv forestår 

reguleringsplanprosessen. 

Når det gjelder fordeling av kostnader mellom privat/offentlig til opparbeidelse av nye områder 

finnes det mange forskjellige måter å gjøre dette på avhengig av hvilke investeringer som er 

nødvendige. I mange tilfeller vil det være snakk om at det er en bestemt privat aktør som har behov 

for opparbeidelse av tomt for sin bedrift. I slike tilfeller vil det normalt være den private aktøren som 

tar alle kostnader med opparbeidelsen. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at kommunen 

bidrar med å tilrettelegge infrastruktur (f.eks. veg/vann/avløp) fram til tomtegrense. I spesielle 

tilfeller kan det også være aktuelt at kommunen står for en større del av investeringene i 

opparbeidelsen av området. Dersom kommunen velger å opparbeide større industriparker/ 

næringsparker som skal huse flere bedrifter, vil det ofte være mye usikkerhet knyttet til hvilken type 

bedrifter det skal tilrettelegges for, tomtevalg/ behov (størrelse/ infrastruktur) som gjør det vanskelig 

å for eksempel ta stilling til intern infrastruktur, før bedriftene selv har prosjektert sin utbygging.  

Nedenfor er det vist en skjematisk tabell som beskriver ulike prinsipp for utvikling av nye 

næringsarealer. Jo lenger til høyre man beveger seg i figuren jo større blir graden av kommunal 

involvering og finansiering. De ulike stegene er forklart nedenfor. 
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Figur 33: Eksempler på utviklingsprinsipper

A1: Kommunen forestår reguleringsplanarbeidet. Den private aktøren (tiltakshaver) tar alle
kostnadene med opparbeidelse av næringsarealet.

Kommentar: Vil som oftest være uaktuell. Ikke hensiktsmessig at kommunen tar kostnadene
og risikoen med å utarbeide en reguleringsplan for en bestemt aktør. I slike tilfeller vil det
være hensiktsmessig at den private aktøren også står for reguleringsplanarbeidet (B1).

A2: Kommunen forestår reguleringsplanarbeidet og opparbeider kommunal infrastruktur fram til
tomtegrense. Tiltakshaver bekoster opparbeidelse av byggeklar tomt og intern infrastruktur.

Kommentar: Dette kan være aktuelt ved utvikling av nye større områder (Industriparker/
Næringsparker) der det er stor usikkerhet knyttet til krav til infrastruktur og opparbeidelse.
Det forutsettes at kommunen blir involvert ved valg av næringsaktører som kan få etablere
seg i området.

A3: Kommunen forestår reguleringsplanarbeidet og bekoster grovplanering/ utfylling av området
med kommunal infrastruktur fram til tomtegrense. Tiltakshaver bekoster intern infrastruktur
og ferdigstilling av byggeklar tomt.



66 
 

 Kommentar: Dette kan være aktuelt ved utvikling av nye større områder (Industriparker/ 

Næringsparker) der det er lite usikkerhet knyttet til tomtestørrelse/ inndeling og krav til 

opparbeidelse men større usikkerhet knyttet til krav om infrastruktur. Det forutsettes at 

kommunen blir involvert ved valg av næringsaktører som kan få etablere seg i området. 

A4: Kommunen forestår reguleringsplanarbeidet og bekoster opparbeidelsen av byggeklar tomt 

med alt av nødvendig infrastruktur.  

 Kommentar: Dette kan være aktuelt ved utvikling av nye større områder (Industriparker/ 

Næringsparker) der det er klart definert hvilke bedrifter som skal etableres hvor på området. 

Forutsetter en høy detaljeringsgrad. Kommunen står alene for valg av næringsaktører som 

kan få etablere seg i området. 

B1: Tiltakshaver forestår reguleringsplanarbeidet og tar alle kostnadene med opparbeidelse av 

næringsarealet. 

 Kommentar: Vil som oftest være aktuell for mindre næringsområder som skal utvikles for en 

eller noen få bedrifter.      

B2: Tiltakshaver forestår reguleringsplanarbeidet. Kommunen opparbeider kommunal 

infrastruktur fram til tomtegrense. Tiltakshaver bekoster opparbeidelse av byggeklar tomt og 

intern infrastruktur. 

 Kommentar: Dette kan være aktuelt ved utvikling av nye større områder (Industriparker/ 

 Næringsparker) som krever ny offentlig infrastruktur.   

B3: Tiltakshaver forestår reguleringsplanarbeidet. Kommunen bekoster grovplanering/ utfylling 

av området med kommunal infrastruktur fram til tomtegrense. Tiltakshaver bekoster intern 

infrastruktur og ferdigstilling av byggeklar tomt. 

 Kommentar: Det vil som oftest være unaturlig at kommunen bekoster grovplanering/ 

utfylling av et område der det for øvrig er private interesser knyttet til planlegging/ utvikling 

av området. Det kan imidlertid tenkes tilfeller der kommunen har tilgang på store mengder 

masser for utfylling, og som kommunen har behov for å kvitte seg med i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv.  

B4: Tiltakshaver forestår reguleringsplanarbeidet og der kommunen bekoster opparbeidelsen av 

byggeklar tomt med alt av nødvendig infrastruktur.  

 Kommentar: Det vil som oftest være unaturlig at en tiltakshaver utarbeider en 

reguleringsplan der kommunen skal forestå utbyggingen. Det er derfor tvilsomt om dette er 

en reell utviklingsstrategi. 

5.1. Trinnvis utbygging: 
Ved utvikling av større områder vil det som oftest være fornuftig med trinnvis/ etappevis utbygging. 

Dette vil i større grad sikre høy utnytting av området, og forhindre «klattvis utbygging». 

Reguleringsplanen må avklare de ulike trinnene i utbyggingen og definere når påfølgende bygge-

etappe kan påbegynnes. Trinnvis utbygging vil være relevant for flere av de områdene som foreslås i 

mulighetsstudien, for eksempel Stormyra og Rabbaheia. 
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6. Utviklingsprinsipper for næringsarealer på Frøya 
I tabellen under er alle områdene som er omtalt i denne mulighetsstudien listet opp. For hvert 

område er aktuell bruk og utviklingsprinsipp foreslått. Tabellen skiller mellom tre kategorier av 

områder; grønn, blå og rød. Fargekoden er identisk med den som benyttes i figur 1. 

Grønn = Området med ledig næringsareal som er avklart i plan. 

Blå = Foreslått område som ikke er avklart i plan. 

Rød = Området består både av ledig næringsareal avklart i plan og foreslått areal ikke avklart i plan.  

Tabell 2: Oversikt over områder med forslag til utviklingsprinsipp. 

 Område 
 

Størrelse 
på ledig/ 
foreslått 
areal (ca.) 

Sjø-
nært 

Sentrumsnært 
(Strekningen 
Melkstaden – 
Siholmen) 

Aktuell næring/ 
bruk 

Foreslått utviklingsprinsipp 

A
vk

la
rt

 i 
p

la
n

 

Massedeponi ved 
flyplassen 

126 daa.   Massedeponi B2 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
Kommune: Opparbeider infrastruktur fram til 
tomtegrense  

Nabeita A1 18,2 daa.   Forretning/ 
kontorer/ 
tjenesteyting 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
 

Hamarvik 7,7 daa.   Forretning/ 
kontorer/ 
tjenesteyting 

A2 
Privat: Opparbeidelse av tomt. 
Kommune: Reguleringsplan (vedtatt) og 
opparbeidelse av infrastruktur fram til tomtegrense.  

Midtsian 9,1 daa. x x Sentrumsformål, 
utvidelse av VGS. 
og handel. 

B2 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
Kommune: Opparbeider infrastruktur fram til 
tomtegrense. Sentrumsplan må utarbeides først. 

Siholmen 13 daa. x x Reiseliv, handel, 
tjenesteyting og 
service 

A1 
Privat: Opparbeidelse av tomt. 
Kommune: Eksisterende reguleringsplan. 
Opparbeider infrastruktur fram til tomtegrense 

Ervika 12 daa. x  Næring/ industri B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Leirvika/ Bonenget 42 daa. x  Turistformål/ 
næringsbebyggels
e 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
 

Heia, Titran 8 daa. x  Næringsbebyggels
e/ Turistformål 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
 

Masseuttak 
Steinsvatnet 

97 daa.   Råstoffutvinning B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Ik
ke

 a
vk

la
rt

 i 
p

la
n

 

Stormyra 412 daa.   Industri, 
næringsbebyggels
e 

A3 
Privat: Intern infrastruktur og ferdigstilling av tomt 
Kommune: Reguleringsplan, grovplanering/ utfylling 
og kommunal infrastruktur fram til tomtegrense 

Rabbaheia 38 daa.  x Plasskrevende 
varehandel og 
forretning 

A3 
Privat: Intern infrastruktur og ferdigstilling av tomt 
Kommune: Reguleringsplan, grovplanering/ utfylling 
og kommunal infrastruktur fram til tomtegrense 

Husvika 137 daa. x  Havn, 
næring/industri 

A2 
Privat: Opparbeidelse av tomt. 
Kommune: Reguleringsplan og opparbeidelse av 
infrastruktur fram til tomtegrense. 

Jendorgråbjørnens 
Familiepark 

31,5 daa.   Temapark 
(Fritids- og turist) 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Le
d

ig
 

ar
ea

l 
av

kl
ar

t 
i 

p
la

n
 

o
g 

an
b

ef
al

t 

u
tv

id
el

se
sa

re
al

 
ik

ke
 

av
kl

ar
t 

i 

p
la

n
 

 

Skarpneset  104 daa.  
(90+14(A2)) 

x  Havn, næring/ 
industri 

A3 
Privat: Intern infrastruktur og ferdigstillelse av 
byggeklar tomt. 
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Kommune: Reguleringsplan og grovplanering/ 
utfylling av område med kommunal infrastruktur 
fram til tomtegrense 

Nordhammarvik 
Industriområde (N1 
i KPDA + A1 og A2 i 
mulighetsstudie) 

 48,5 daa. 
(30 + 18,5) 

x x Næring/ Industri 
(Støy/luktsvak 
næring på A1) 

A3 
Privat: Intern infrastruktur og ferdigstillelse av 
byggeklar tomt. 
Kommune: Reguleringsplan og grovplanering/ 
utfylling av område med kommunal infrastruktur 
fram til tomtegrense 

Nordhammarvik 
Industriområde (A2) 

42 daa. x x Industri, 
næringsbebyggels
e 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Uttian, Hestøya 56,5 daa. 
(15 + 41,5) 

x  Næring/ industri B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Frøya Næringspark/ 
Nesset 
Industriområde 

19,5 daa. 
(13,5 + 6) 

x  Næring/ industri B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Ørnflaugvågen 23 daa. 
(9 + 14) 

x  Næring/ industri B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Tuvneset/ Storheia 179 daa. 
(132 + 47) 

x  Næring/ industri 
relatert til 
havbruk/ fiske. 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

7. Samlede virkninger av utbygging  
En oppsummering i mulighetsstudien viser at til sammen 9 av næringsområder som i dag er avklart i 

plan, har ledige arealer på til sammen 333 daa. Disse arealene har ikke utvidelsesmuligheter. 5 av 

arealene er sjønære og to ligger sentrumsnært. 

6 andre næringsarealer er avklart i plan og i tillegg har framtidige muligheter for utvidelsesarealer 

(som i dag ikke er avklart i plan). Ledige arealer på disse 6 områdene er på til sammen 289.5 daa og 

utvidelsesmulighetene ligger på 183 daa. Alle disse arealene er sjønære arealer, og ett 

sentrumsnært. 

I mulighetsstudien er det vurdert til sammen 4 helt nye områder1. Dette utgjør til sammen 618,5 daa 

med forslag til nytt næringsareal. Av disse er kun ett areal sjønært, og ett er sentrumsnært. 

Totalt betyr dette at det finnes 622,5 daa ledig areal (ubebygd) på allerede avklarte næringsarealer i 

plan. I mulighetsstudiet foreslås det en ytterligere avsetning på 801,5 daa. Dette vil gi en samlet 

næringsarealressurs for kommunen på totalt 1424 daa. 

Tabellen under viser oppsummering av antall daa ledige næringsarealer avklart i plan og mulige nye 

arealer til næring totalt og fordelt på geografisk beliggenhet. 

Tabell 3: Oppsummering av ledige arealer. 

Arealkategorier Alle 
arealer 
daa 

Sjønære/ 
daa 

Landarealer/ 
daa 

Sentrumsnære 
Arealer/daa 

Gjenstående ledige arealer i områder 
avklart i plan 

333 84,1 248,9 22,1 

Forslag til nye arealer - ikke avklart i plan – 
tas inn i KPA 

618,5 137 481,5 38 

Ledig areal avklart i plan (areal med 
utvidelsesmuligheter) 

289,5 289,5 - 30 

Foreslåtte utvidelsesmuligheter til 
arealene overfor som ikke er avklart i plan 
– tas inn i KPA 

183 183 - 60,5 

                                                           
1 Jendorgråbjørns Familiepark er inkludert her, selv om denne egentlig ikke er til næringsformål. 
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Frøya kommune er bygd opp med en grendestruktur som ansees som særdeles viktig for kommunen. 

Denne strukturen, basert på hvor frøyværingen historisk har bosatt seg, har ført til et noe 

desentralisert næringsliv. Med unntak av de sentrumsnære arealene som kan ha flere aktører, så er 

ofte de eksisterende næringsarealene avsatt for en enkelt aktør, med unntak av noen få mini-

klynger, som f.eks Nordskaget. 

Signaler fra sektormyndighetene i Trøndelag er tydelige på at man ønsker konsentrering av tiltak i 

kommunen, spesielt for å hindre en klattvis nedbygging av urørt natur. Samtidig har også flere av 

aktørene i regionen fremmet ønsker om åpning for at flere aktører kan etablere seg samlet, for å 

skape klynger. 

I kommuneplanens arealdel av 2019, så ble det lagt inn nye boligfelt i de største grendene, for å sikre 

nok areal for den fortsatt forventede veksten i kommunen. En større utbygging av grendene med 

både boliger og industri vil gi et økt press på kommunens tekniske- og sosiale infrastruktur. 

Den første og mest åpenbare belastningen vil skje på veinettet. Per dags dato finnes det kun en 

innfartsåre til Frøya, Frøyatunellen, som tar imot all trafikk inn og ut av kommunen. Samtidig er både 

Fv. 714 og Fv. 716 hovedferdselsveier for kommunens innbyggere, mer eller mindre uavhengig av 

hvor en skal. Flere av de nye store næringsområdene (Stormyra, Skarpneset, Husvika) er tenkt 

etablert i tilknytning til Fv. 716, og vil dermed øke den trafikale belastningen på denne veien 

ytterligere. Det bør derfor vurderes avbøtende tiltak, eksempelvis forlenget gang- og sykkelvei fra 

Flatval til Stormyra, og fra Husvika til Nordskaget. 

Dersom det blir etablert mange nye næringsområder som krever mye vanntilførsel, må det gjøres 

samlede vurderinger av det totale vannbehovet. Dagens vannkapasitet vurderes til å være god nok 

med utgangspunkt i dagens forhold/ forbruk. Det er to vannkilder på Frøya: Hammarvatnet (Privat og 

svært begrenset vannkapasitet per i dag) og Kirkdalsvatnet (Kommunalt). Ved en stor økning i det 

totale vannforbruket kan det bli aktuelt å utvide kapasiteten på vannbehandlingsanlegget på 

Kirkdalsvatnet, samt foreta oppgradering av hovedvannledninger. Det må også foretas egne 

vurderinger ift det daglige vannbehovet for aktuelle aktører, samt tilgang på slokkevann. I tillegg må 

utbygger prosjektere vann til sprinkleranlegg for sine anlegg. 

Gjennom denne studien så har arbeidsgruppa forsøkt å legge til rette for etablering av klynger, samt 

mulighet for å utnytte mer sjøbasert transport inn og ut av kommunen. Etablering av nye havner, 

samt oppgradering av eksisterende, vil gi mulighet for å ta imot og sende bulkvarer, containere og 

andre laster via eksempelvis Nordhammarvika, Husvika og Skarpneset. Videre kan også Uttian, 

Nesset, Tuvneset, Leirvika, Bonenget mm. bygge oppunder mulighetene for mer gods på kjøl. 

8. Vedlegg 
Mulighetsstudie industriområder Frøya – Kostnadsoverslag, Prosjektutvikling Midt Norge AS, 

12.07.2021. 

Mulighetsstudie fire nye næringsområder Frøya. Innledende vurdering av mulige konflikter i forhold 

til fuglearter med hovedvekt på hubro, Odontovet AS ved Martin Pearson, 19.06.2021. 

Sammendrag av næringsundersøkelse 2021, Blått kompetansesenter, 14.06.2021 

Teknisk Rapport Skarpneset kai, Åkerblå, 11.06.2021 

Teknisk Rapport Husvika kai, Åkerblå, 30.06.2021. 
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Prosjektnavn   Mulighetsstudie industriområder Frøya - Kostnadsoverslag 

Prosjektnummer  21.107 

Kunde  Frøya kommune  
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Versjon  3 
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Godkjent av  Odd Tillerli 
 

MULIGHETSSTUDIE INDUSTRIOMRÅDER FRØYA - KOSTNADSOVERSLAG 
 

1   Bakgrunn 
 
I forbindelse med at Frøya kommune vurderer næringsutvikling av ulike tomter i mulighetsstudiet for 
aktuelle tomter til næringsformål i kommunen har Prosjektutvikling Midt Norge AS utarbeidet et grovt 
kostnadsoverslag for 4 prioriterte industriområdene med tanke på planering og utfyllinger, 
havnefasiliteter (kaifront, roro-rampe, kraner, slipp mm), samferdsel/infrastruktur fram til tomtegrense. 
For vurdering av naturverdier og miljø gjør kommunen sine egne vurderinger.  
 
Grunnlaget for kostnadsoverslaget er oppstartsmøte på Teams med Frøya kommune den 21.05.2021 
med gjennomgang av prosjektet for næringsområder (PowerPoint) og revidert oppgaveforståelse datert 
07.06.2021. 
 
Følgende industriområder er prioritert fra Frøya kommune i Del 1 og framgår av følgende Kap. 3 -7: 
 

 Kap. 3    Nordhamarvika Industriområde A1  
 Kap. 4    Nordhamarvika Industriområde A2 
 Kap. 5    Skarpneset Industriområde – prosjekt fra 2020 
 Kap. 5.1 Skarpneset Industriområde - Utvidelse Øst 
 Kap. 5.2 Skarpneset Industriområde - Utvidelse Vest 
 Kap. 6 - Husvika/Lomsmyra Industriområde   
 Kap. 7 - Stormyra Industriområde 
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2    Kostnadsoverslag 
 
Dette Notatet viser et grovt kostnadsoverslag for alle 4 prioriterte industriområder med utgangspunkt 
i NS3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt og NS 3451:2009 Bygningstabell, samt Norsk 
prisbok, versjon 2021-1, mottatt underlag fra Frøya kommune og erfaringstall 2021. Priser som ikke er 
funnet i Norsk prisbok er innhentet fra erfaringstall 2021. Prisnivået er satt til 2 kv. 2021. 
 
2.1   Beskrivelse av kostnader i sammendraget 
 
Beskrivelser av kostnader som er med i sammendraget i kostnadsoverslaget: 

 Post 01-07: Entreprisekostnad 
 Post 08: Generelle kostnader. Adm., prosjektering og byggeledelse 
 Post 01-08: Byggekostnad  
 Post 09: Spesielle kostnader 
 Post: 01-09: Sum grunnlag mva. 
 Post 10: MVA 
 Post 01-10: Basiskostnad 
 Post 11: Forventede tillegg (inkl. merverdiavgift) 
 Post 01-11: Prosjektkostnad 
 Post 12: Usikkerhetsavsetning (inkl. merverdiavgift) 
 Post 13: Lønns- og prisstigning (inkl. merverdiavgift) 
 Post 01-13: Kostnadsramme (inkl. prisregulering) 

 
2.2   Usikre forhold i prosjektene 
 

Det er ikke utført noen usikkerhetsanalyse for del-prosjektene, og dette må gjøres i neste steg i 
prosjektet, dvs i et forprosjekt hvor de ulike side kan vurderes.  
 
Følgende forhold er vurdert å være usikre i kostnadsoverslaget: 
 

 Markedsforhold oppstartstidspunkt for aktuelle entreprenører 
o Entrepriseform   
o Ved få aktuelle tilbydere vil det trolig gi høyere prisnivå enn normalt 

 Markedsmessige forhold omkring verdien på næringsarealer i Frøya kommune er ikke vurdert i 
kostnadsoverslaget 
o for eksempel om et dyrere prosjekt er lettere å selge enn et rimeligere prosjekt 

sammenlignet med beliggenhet/avstander etc. 
 Omfang av prosjektering 

o Med grensesnitt mot eksisterende infrastruktur og fremføring til industritomtene 
o Geotekniske undersøkelser 
o Natur- og miljømessige forhold som må vurderes særskilt 

 Massebalanse på de ulike prosjekter 
o Sprengning 
o Bortkjøring av steinmasser 
o Utfylling av steinmasser 
o Nivå for utsprengt planum 
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 Kartgrunnlag og nøyaktighet for masseberegninger 
o Spesielt gjelder dette for havbunnen ved utfyllinger  

 Reguleringsplanarbeid med tilhørende konsekvensutredninger 
o Evt. miljøutredninger 
o Protester fra naboer i forbindelse med reguleringsplanarbeidet 

 Vurdering av strømningsforhold, vindforhold og egnethet for havn 
 
 
2.3   Kommentarer til utførte masseberegninger  
  
Generelt  

Generelt for alle områder gjelder utførte beregninger på land basert på kartverkets høydedata mottatt 
i SOSI-format.  
 
Det er ikke foretatt innmålinger av høyder i sjøen. For høyder i sjøen har vi digitalisert kartverkets høyder 
i havet og interpolert mellom oppgitte koter. Dette gjør at det kan være vesentlige avvik mellom 
genererte høyder og eksisterende høyder i havet.  Ved videre detaljprosjektering av aktuelle områder 
forutsettes det at det innhentes sjøbunnskart.   

2.4   Videre arbeid 
 

 Nøyere registrering av havbunn forutsettes utført ved detaljprosjektering 
 Geotekniske undersøkelser forutsettes utført ved detaljprosjektering  
 Natur- og miljøvurderinger forutsettes utført i mulighetsstudiet 
 Egnethet for skipsanløp forutsettes utført i mulighetsstudiet 

 
 
 

3   Nordhamarvika Industriområde A1 
 
Området A1 i Nordhamarvika omfatter utfylling i sjøen. I området er det ikke nevneverdig volum som 
kan tas ut og brukes til oppfylling lokalt. Det er ikke tatt stilling til hvor massene skal hentes fra, men 
det er beregnet kostnader for kjøp av sprengtstein, frakt 5 km og utlegging.   
 
Det er utført en grov kostnadskalkyle for planering og utfylling av industriområde A1 til nivå + 3 moh.  
 
Området mellom eksisterende industriområde i Nordhamarvika og planlagt Industriområde A1, se figur 
1 nedenfor, er ikke medtatt her da dette er utredet av andre.  
 
Kostnader for adkomstveg, infrastruktur og havnefasiliteter er ikke medtatt jf. oppdragsforståelsen. 
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Figur 1 - Nordhamarvika A1                     Figur 2 - Oversikt industriområde inkl. A1 og A2 
 
Masseberegning Nordhamarvika Industriområde A1: 

 Areal: 20 000 m2  
 Uttak fjell: 6300 m3 (x 1.4= 8820 m3 sprengtstein)  
 Volum fylling: Anbragt sprengtstein 66 000 m3  
 Massebalanse: Underskudd 57 000 m3 

 
Effekten med tanke på masseuttak for Nordhamarvika A1 er vist i vedlagte figur 3. 
 

 
Figur 3 - 3D modell av Nordhamarvika A1 
 

A1 
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3.1.   Kostnadsoverslag Nordhamarvika Industriområde A1 
 
KONTO BESKRIVELSE PRIS NOK REFERANSE 
01-07 Entreprisekostnad 15 307 152 Inkluder «Rigg og drift» med 12 %. 

08 Generelle kostnader 1 530 715 Inkluderer adm., prosjektering, byggeledelse, 
anbudskonkurranse, mengdebeskrivelse, 
evaluering anbud mm. 10 %. 

01-08 BYGGEKOSTNAD 16 837 867   

09 Spesielle kostnader  0 
Ikke medtatt. Omfatter byggherrens spesielle 
kostnader 

01-09 SUM GRUNNLAG MVA 16 837 867   

10 MVA 0 
MVA. ikke medregnet. Refunderes til kommunen 
etter gjeldende regler. 

01-10 Basiskostnad 16 837 867   
11 Forventede tillegg (inkl. 

merverdiavgift) 1 683 787 
Min. 10 % 

01-11 PROSJEKTKOSTNAD 18 521 654   
12 Usikkerhetsavsetning (inkl. 

merverdiavgift)        2 778 248 
12 - 15 % 

13 
Lønns og prisstigning (inkl. 
merverdiavgift) 0 

Ikke medtatt. Omfatter eventuelle 
prisreguleringer i byggeprosjektet 

01-13 
KOSTNADSRAMME INKL. 
PRISREGULERING, avrundet 21 299 000   

Figur 4 – Kostnadsoverslag Nordhamarvika A1                       
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4   Nordhamarvika Industriområde A2  
 
Området A2 i Nordhamarvika omfatter utfylling i sjøen. I områdene er det ikke nevneverdige volum som 
kan tas ut og brukes til oppfylling lokalt. Det er ikke tatt stilling til hvor massene skal hentes fra, men 
det er beregnet kostnader for kjøp av sprengtstein, frakt 5 km og utlegging.   
  
Det er utført en grov kostnadskalkyle for planering og utfylling av industriområde A2 til nivå + 3 moh.  
 
Adkomstveg, infrastruktur og havnefasiliteter (kaifront, roro-rampe, kraner, slipp mm) inngår ikke for 
industriområde A2 og er utredet i forbindelse med Nordhamarvika industriområde.   
 

                  
Figur 5 - Nordhamarvika Industriområde A2                           Figur 6 - Oversikt industriområde inkl. A1 og A2 
 
Masseberegning Nordhamarvika industriområde A2: 

 Areal: 38 000 m2  
 Uttak fjell: 0 m3  
 Volum fylling: 650 000 m3  
 Massebalanse: Underskudd 650 000 m3 

 
Områdene A1 og A2 har til sammen et underskudd på ca. 710 000 m3.  
 
Effekten med tanke på masseuttak for Nordhamarvika A2 er vist i vedlagte Figur 7 og 8 nedenfor. 
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Figur 7 – 3D modell Nordhamarvika A2 
 

 
Figur 8 – 3D modell Nordhamarvika A2 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2 

A2 
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4.1   Kostnadsoverslag Nordhamarvika Industriområde A2 

    
KONTO BESKRIVELSE PRIS NOK REFERANSE 

01-07 Entreprisekostnad 125 764 800 Inkluderer «Rigg og drift» med 12%. 

08 Generelle kostnader 12 576 480 Inkluderer adm., prosjektering, byggeledelse, 
anbudskonkurranse, mengdebeskrivelse, 
evaluering anbud mm. 10 %. 

01-08 BYGGEKOSTNAD 138 341 280   

09 Spesielle kostnader  0 Ikke medtatt. Omfatter byggherrens spesielle 
kostnader 

01-09 SUM GRUNNLAG MVA 138 341 280   
10 MVA 0 MVA. ikke medregnet. Refunderes til 

kommunen etter gjeldende regler. 
01-10 Basiskostnad 138 341 280   

11 Forventede tillegg (inkl. 
merverdiavgift) 

13 834 128 Min. 10 % 

01-11 PROSJEKTKOSTNAD 152 175 408   

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. 
merverdiavgift) 

22 826 311 12 - 15 % 

13 Lønns og prisstigning (inkl. 
merverdiavgift) 

0 Ikke medtatt. Omfatter eventuelle 
prisreguleringer i byggeprosjektet 

01-13 KOSTNADSRAMME INKL. 
PRISREGULERING 

175 000 000   

Figur 9 – Kostnadsoverslag Nordhamarvika A2 
        
 

5   Skarpneset Industriområde – Informasjon fra prosjektet i 2020 
 
I forbindelse med utarbeidelse av kostnadsoverslag i 2020 ble det den 21.22.2020 oversendt et revidert 
kostnadsoverslag fra Prosjektutvikling Midt Norge AS til Frøya kommune. Bakgrunnen for overslaget er 
underlaget fra 2014 som er gjennomgått av på nytt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alt 1: 
Full opparbeidelse av veg, industriområde og 
kai slik som forutsatt i forprosjektet 2014.  
Overskuddsmasser er da ca. 300 000 m3 
som i kostnadsoverslaget er antatt å bli 
lagret på plassen.   
 
Alt 2: («nullpunkt» uttak-utfylling): 
Opparbeidelse som alt. 1, men i område 
merket 1 (i reguleringsplanen fra Rambøll) er 
uttaket redusert til at det er massebalanse 
mellom uttak og utfylling av sprengte 
masser. I felt 1 gjenstår da ca. 300.000 m3 
utsprenging frem til tomtegrensen. 
 
 
 



Prosjekt: Mulighetsstudie Industriområder Frøya side 9 av 23 Prosj. nr. : 21. 107

9

Generelt for kostnadene:

Teksten her er tatt direkte ut fra papporten i desember 2020. I kostnadsoverslaget er det justert for
prisstigning til desember 2020 og noe korrigering av mengdene.

Fordeling kostnader vedr Rigg/Drift er gjort med samlet sum pr alternativ, og vil variere innenfor de 3
hovedområdene adkomstveg – industriområde - kai. Det er flere forhold som ennå ikke er helt avklart
som f.eks. at kai kan bygges grunnet strømnings- og vindproblematikk mm.

Usikkerhet for dette er ikke lagt inn og forutsettes fulgt opp iht. mottatt rapport fra Norconsult AS
02.12.20 – Egnethet for skipsanløp.

Vi har visualisert effekten mht. forskjellen i masseuttak for Alternativ 1 og 2, og dette er vist i
etterfølgende fig. 1A og 1B samt fig. 2. Det er for alternativ 2 tatt med mengder som gir teoretisk
massebalanse, og en kostnad som tilsvarer forprosjektkostnaden fra 2014.

Når det gjelder utfylling i sjøen er det også beheftet med noe usikker mht. fallforhold på
fyllingsskråningen og når havbunnen nås. Vi har forutsatt 1:1,5-skråning fra ytterkant område ved kote
3,6.

I spesielle kostnader er ikke finanskostnader/ byggelånskostnader eller mva. inkludert. Det samme med
tomtekostnader. Dette er samsvar med det oppsett som ble laget i 2014.

Alternativ 1, opparbeidelse etter reguleringsplanen:

Figur 1A:
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Alternativ 1, opparbeidelse etter reguleringsplanen:  

 

 
Alternativ 2:  
Opparbeidelse som Alt. 1 men med redusert uttak i felt 1 langs eiendomsgrensen. Dette gis 
massebalanse for utfylling:  
  

Figur 1B:   
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Kostnadssammendrag alternativ 1 og 2:  

    ALTERNATIV 1  ALTERNATIV 2  

Pos.     Beskrivelse  NOK sum  NOK sum  

0.     Rigg og drift  10 000 000  8 500 000  

1.     Adkomstveg  6 100 000  6 100 000  

2.     Industriområde  85 000 000  56 500 000  

3.     Kai  55 000 000  55 000 000  

      ENTREPRISEKOSTNAD  156 100 000  126 100 000  

4.     Generelle kostnader  18 000 000  15 300 000  

   01  

Prosjektering, administrasjon, prosjekt- og 
byggeledelse, forsikringer, gebyr                

      BYGGEKOSTNADER eks. mva.  174 100 000  141 400 000  

5.     Spesielle kostnader  18 500 000  17 000 000  

   01  Marginer/reserver      

      Sum (inkl. marginer og reserver)  192 600 000  158 400 000  

  

  
Figur 2:   
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5.1   Skarpneset Industriområde Utvidelse Øst  
 
Topografien på området med stor høydeforskjell gjør at dette blir området med størst masseuttak. Det 
er ikke tatt stilling til hvor masseoverskuddet skal deponeres.  Det er kostnadsberegnet bortkjøring av 
overskuddsmasser med 5 km transportlengde. 
 
Det er utarbeidet en grov kostnadskalkyle for utvidelse av område øst og vest for planlagt område til 
nivå + 3,60 moh. for planering og utfyllinger.  
 
Havn fasiliteter, adkomstveg, strøm/kraft og vannforsyning, fiber mm. er ikke medtatt i dette 
kostnadsoverslaget da dette er medtatt i eksisterende utredning om Skarpneset industriområde i 2014 
og 2020. 
 

 
Figur 10 – Skarpneset Industriområde – Utvidelse Øst  
 
Masseberegning Utvidelse Øst: 

 Areal: 140 000 m2   
 Uttak fjell: 3 300 000 m3 (x 1.4 = 4 620 000 m3 sprengtstein)  
 Utlegging fylling: 355 000 m3  
 Massebalanse: Overskudd 4 265 000 m3.  

 
Ved å differensiere uttaket på flere nivåer kan overskuddet reduseres vesentlig. Dette bør vurderes i 
forbindelse detaljprosjekteringen.  
 
Effekten med tanke på masseuttak for Skarpneset utvidelse Øst og Vest er vist i vedlagte Figur 11 og 12 
nedenfor. 
 

Utvidelse Øst 
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Figur 11 – 3D modell av Skarpneset Industriområde – Utvidelse Vest og Øst samt øvrig industriområde 
 
 

 
Figur 12 – 3D modell av Skarpneset Industriområde – Utvidelse Vest og Øst samt øvrig industriområde 
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5.1.1    Kostnadsoverslag Skarpneset Industriområde - Utvidelse Øst 
 

KONTO BESKRIVELSE PRIS NOK REFERANSE 

01-07 Entreprisekostnad 552 115 200 Inkluderer «Rigg og drift» med 12%. 
08 Generelle kostnader 55 211 520 Inkluderer adm., prosjektering, byggeledelse, 

anbudskonkurranse, mengdebeskrivelse, 
evaluering anbud mm. 10 %. 

01-08 BYGGEKOSTNAD 607 326 720   
09 Spesielle kostnader  0 Ikke medtatt. Omfatter byggherrens spesielle 

kostnader 

01-09 SUM GRUNNLAG MVA 607 326 720   
10 MVA 0 MVA. ikke medregnet. Refunderes til 

kommunen etter gjeldende regler. 
01-10 Basiskostnad 607 326 720   

11 Forventede tillegg (inkl. 
merverdiavgift) 

60 732 672 Min. 10 % 

01-11 PROSJEKTKOSTNAD 668 059 392   
12 Usikkerhetsavsetning (inkl. 

merverdiavgift) 
100 208 909 12 - 15 % 

13 Lønns og prisstigning (inkl. 
merverdiavgift) 

0 Ikke medtatt. Omfatter eventuelle 
prisreguleringer i byggeprosjektet 

01-13 KOSTNADSRAMME INKL. 
PRISREGULERING, 
AVRUNDING 

768 268 000   

Figur 13 – Kostnadsoverslag Skarpneset Industriområde – Utvidelse Øst 
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5.2   Skarpneset Industriområde – Utvidelse Vest 
 
Topografien på området med stor høydeforskjell gjør at dette blir området med minst masseuttak.  
 
Det er utarbeidet en grov kostnadskalkyle for utvidelse av område øst og vest for planlagt område til 
nivå + 3,60 moh. for planering og utfyllinger.  
 
Havn fasiliteter, adkomstveg, strøm/kraft og vannforsyning, strøm, kraft, fiber mm. er ikke medtatt i 
dette kostnadsoverslaget da dette er medtatt i eksisterende utredning om Skarpneset industriområde 
i 2014 og 2020. 
 

 
Figur 14 – Skarpneset Industriområde – Utvidelse Vest 
 
Masseberegning Utvidelse Vest: 

 Areal: 15 000 m2  
 Uttak fjell: 65 000 m3 (x 1.4 = 91 000 m3 sprengtstein)  
 Utfylling: 15 000 m3  
 Massebalanse: Overskudd 76 000 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvidelse Vest 
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5.2.1   Kostnadsoverslag Skarpneset Industriområde - Utvidelse Vest 

    
KONTO BESKRIVELSE PRIS NOK REFERANSE 

01-07 Entreprisekostnad 16 150 400 Inkluderer «Rigg og drift» med 12%. 
08 Generelle kostnader 1 615 040 Inkluderer adm., prosjektering, byggeledelse, 

anbudskonkurranse, mengdebeskrivelse, 
evaluering anbud mm. 10 %. 

01-08 BYGGEKOSTNAD 17 765 440   
09 Spesielle kostnader  0 Ikke medtatt. Omfatter byggherrens spesielle 

kostnader 

01-09 SUM GRUNNLAG MVA 17 765 440   
10 MVA 0 MVA. ikke medregnet. Refunderes til 

kommunen etter gjeldende regler. 
01-10 Basiskostnad 17 765 440   

11 Forventede tillegg (inkl. 
merverdiavgift) 

1 776 544 Min. 10 % 

01-11 PROSJEKTKOSTNAD 19 541 984   
12 Usikkerhetsavsetning (inkl. 

merverdiavgift) 
2 931 298 12 - 15 % 

13 Lønns og prisstigning (inkl. 
merverdiavgift) 

0 Ikke medtatt. Omfatter eventuelle 
prisreguleringer i byggeprosjektet 

01-13 KOSTNADSRAMME INKL. 
PRISREGULERING, 
AVRUNDING 

22 473 000   

Figur 15 – Kostnadsoverslag Skarpneset Industriområde – Utvidelse Vest 
 
6   Husvika/Lomsmyra Industriområde  
 
Siden sjøområdet utenfor dette industriområdet er forholdsvis grunt har vi tillatt oss å se på en utvidelse 
utover i sjøen hvor deler av overskuddsmassen kan deponeres og det blir massebalanse. 
 
For Husvika/Lomsmyra industriområde er det utarbeidet et grovt kostnadsoverslag med full 
opparbeidelse av industriområdet dvs. planering og utfyllinger til nivå + 3 moh., havnefasiliteter i form 
av kaifront og infrastruktur (veg, og vann, fiber, strøm mm.) inklusive kraftforsyning fram til 
tomtegrensen. Opparbeidelse av infrastruktur (veg, vannforsyning, strøm, kraft, fiber mm. inne på 
industriområdet er ikke medtatt i kostnadsoverslaget.  
 
Det er flere forhold som ennå ikke er helt avklart som for eksempel at havn kan bygges grunnet 
strømnings- og vindproblematikk mm. Usikkerhet for dette er ikke medtatt i kostnadsoverslaget og 
forutsettes fulgt opp av Frøya kommune i forbindelse med utredning vedrørende egnethet for 
skipsanløp fra rådgiver Åkerblå.   
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Figur 16 – Husvika/Lomsmyra Industriområde  
 
Masseberegning Husvika/Lomsmyra: 

 Areal: 165 000 m2  
 Uttak fjell: 1 002 000 m3 (x 1,4 = 1 402 800 m3 sprengtstein) 
 Utlegging fylling: 1 380 000 m3  
 Masseoverskudd: Massebalanse 

Effekten med tanke på masseuttak for Husvika/Lomsmyra er vist i vedlagte Figur 17 og 18 nedenfor. 
 

Husvika/Lomsmyra 
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Figur 17 – 3D modell av Husvika/Lomsmyra Industriområde  
 

 
Figur 18 – 3D modell av Husvika/Lomsmyra Industriområde  
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6.1    Kostnadsoverslag Industriområde Husvika/Lomsmyra  
 
KONTO BESKRIVELSE PRIS NOK REFERANSE 

01-07 Entreprisekostnad 234 549 600 Inkluderer «Rigg og drift» med 12%. 

08 Generelle kostnader 23 454 960 Inkluderer adm., prosjektering, byggeledelse, 
anbudskonkurranse, mengdebeskrivelse, evaluering 
anbud mm. 10 %. 

01-08 BYGGEKOSTNAD 258 004 560   

09 Spesielle kostnader  0 Ikke medtatt. Omfatter byggherrens spesielle 
kostnader, byggelånsrenter mm 

01-09 SUM GRUNNLAG MVA 258 004 560   

10 MVA 0 Mva. ikke medregnet. Refunderes til kommunen 
etter gjeldende regler. 

01-10 Basiskostnad 258 004 560   

11 Forventede tillegg (inkl. 
merverdiavgift) 

25 800 456 Min. 10 % 

01-11 PROSJEKTKOSTNAD 283 805 016   

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. 
merverdiavgift) 

42 570 752 12 - 15 % 

13 Lønns og prisstigning (inkl. 
merverdiavgift) 

0 Ikke medtatt. Omfatter eventuelle prisreguleringer i 
byggeprosjektet 

01-13 KOSTNADSRAMME INKL. 
PRISREGULERING, 
AVRUNDING 

326 375 000   

Figur 19 – Kostnadsoverslag Husvika/Lomsmyra  
 
 

7   Stormyra Industriområde 
 
Industriområdet er beregnet til massebalanse for opparbeidelse av området. Massebalanse oppnås ved 
høydenivå ca. 37-39 moh. Dette passer bra med adkomst til feltet i nordøstlige området av feltet.   
 
For Stormyra industriområde er det utarbeidet et grovt kostnadsoverslag for planering og utfyllinger for 
areal på ca. 410 000 m2 og infrastruktur (veg, vannforsyning, strøm, kraft, fiber mm. fram til 
tomtegrensen. Opparbeidelse av infrastruktur (veg, vannforsyning, strøm, kraft, fiber mm.) inne på 
industriområdet er ikke medtatt i kostnadsoverslaget.  
 
Det er ikke medtatt avløpsanlegg for industriområdet da det ikke er kommunalt spillvannsnett i området 
og det forutsettes at det planlegges avløpsanlegg som overholder rensekravet iht. 
forurensningsforskriften evt. Lokal forskrift Frøya kommune. 
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Figur 20 – Stormyra Industriområde 
 
Masseberegning Stormyra industriområde: 

 Areal: 410 000 m2 
 Matjordavtak: 181 400 m3 (Antatt 0,4 meter gjennomsnittlig tykkelse) 
 Uttak fjell: 940 000 m3 (x 1,4 = 1 316 000 m3 sprengtstein).  
 Volum fylling: Anbragt sprengtstein: 1 370 000 m3 
 Masseoverskudd: Massebalanse  

 
Effekten med tanke på masseuttak for Stormyra er vist i Figur 21 og 22 nedenfor. 
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Figur 21 - 3D Modell Stormyra Industriområde 

 
Figur 22 - 3D Modell Stormyra Industriområde 
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7.1   Kostnadsoverslag Stormyra Industriområde 
 
KONTO BESKRIVELSE PRIS NOK REFERANSE 

01-07 Entreprisekostnad 196 099 702 Inkludert «Rigg og drift» med 12%. 

08 Generelle kostnader 19 609 970 Inkluderer adm., prosjektering, byggeledelse, 
anbudskonkurranse, mengdebeskrivelse, 
evaluering anbud mm. 10 % 

01-08 BYGGEKOSTNAD 215 709 672   

09 Spesielle kostnader  0 Ikke medtatt. Omfatter byggherrens spesielle 
kostnader 

01-09 SUM GRUNNLAG MVA 215 709 672   

10 MVA 0 MVA. ikke medregnet. Refunderes til kommunen 
etter gjeldende regler. 

01-10 Basiskostnad 215 709 672   

11 Forventede tillegg (inkl. 
merverdiavgift) 

21 570 967 Min. 10 % 

01-11 PROSJEKTKOSTNAD 237 280 639   

12 Usikkerhetsavsetning (inkl. 
merverdiavgift) 

35 592 096 12 - 15 % 

13 Lønns og prisstigning (inkl. 
merverdiavgift) 

0 Ikke medtatt. Omfatter eventuelle 
prisreguleringer i byggeprosjektet 

01-13 KOSTNADSRAMME INKL. 
PRISREGULERING, AVRUNDING 

272 873 000   

Figur 23 - Kostnadsoverslag Stormyra Industriområde 
 



 

8. SAMMENDRAG KOSTNADER FOR ALLE INDUSTRIOMRÅDER 
 

    
Nordhamarvika 

A1 
Nordhamarvika A2 Skarpneset Øst Skarpneset Vest Husvika/             

Lomsmyra 
Stormyra 

  
KONTO BESKRIVELSE PRIS NOK PRIS NOK PRIS NOK PRIS NOK PRIS NOK PRIS NOK REFERANSE 
01-07 Entreprisekostnad 15 307 152 125 764 800 552 115 200 16 150 400 234 549 600 196 099 702 Inkludert "Rigg og drift" 

med 12 % 
08 Generelle kostnader 1 530 715 12 576 480 55 211 520 1 615 040 23 454 960 19 609 970 Inkluderer adm., prosjektering, 

byggeledelse, 
anbudskonkurranse, 
mengdebeskrivelse, evaluering 
anbud mm. 10 %. 

01-08 BYGGEKOSTNAD 16 837 867 138 341 280 607 326 720 17 765 440 258 004 560 215 709 672   
09 Spesielle kostnader  0 0 0 0 0 0 Ikke medtatt. Omfatter 

byggherrens spesielle 
kostnader. 

01-09 SUM GRUNNLAG MVA 16 837 867 138 341 280 607 326 720 17 765 440 258 004 560 215 709 672   
10 MVA 0 0 0 0 0 0 MVA. ikke medregnet. 

Refunderes til kommunen 
etter gjeldende regler. 

01-10 Basiskostnad 16 837 787 138 341 280 607 326 720 17 765 440 258 004 560 215 709 672   
11 Forventede tillegg (inkl. 

merverdiavgift) 
1 683 787 13 834 128 60 732 672 1 776 544 25 800 456 21 570 967 Min. 10 %. 

01-11 PROSJEKTKOSTNAD 18 521 654 152 175 408 668 059 392 19 541 984 283 805 016 237 280 639   
12 Usikkerhetsavsetning (inkl. 

merverdiavgift) 
2 778 248 22 826 311 100 208 909 2 931 298 42 570 752 35 592 096 12 - 15 %. 

13 Lønns og prisstigning (inkl. 
merverdiavgift) 

0 0 0 0 0 0 Ikke medtatt. Omfatter eventuelle 
prisreguleringer i byggeprosjektet. 

01-13 KOSTNADSRAMME INKL. 
PRISREGULERING, 
AVRUNDET 

21 299 000 175 000 000 768 268 000 22 473 000 326 375 000 272 873 000   

 Areal 
Kostnad pr. areal 

20.000 m2 
1 065,- kr/m2 

38.000 m2 
4 605,- kr/m2 

140.000 m2 
5 488,- kr/m2 

15.000 m2 
1 498,- kr/m2 

165.000 m2 
1 978,- kr/m2 

410.000m2 
666,- kr/m2 

 

 Masseoverskudd / 
Masseunderskudd 

Underskudd 
57 000 m3 

Underskudd 
650 000 m3 

Overskudd  
4 265 000 m3 

Overskudd 
76 000 m3 

Massebalanse Massebalanse  

Figur 24 – Sammendrag kostnadsoverslag for alle industriområder 
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MULIGHETSSTUDIE FIRE NYE NÆRINGSOMRÅDER FRØYA.  

INNLEDENDE VURDERING AV MULIGE KONFLIKTER I FORHOLD TIL FUGLEARTER 

MED HOVEDVEKT PÅ HUBRO. 

 

Frøya kommune ønsker å se nærmere på muligheten av å utvikle nye næringsområder. Tre av områdene 

grenser til sjø og alle fire områdene har liten eller ingen bebyggelsesgrad fra før. Hubropopulasjonen i 

kommunen er godt kjent gjennom 22 års undersøkelser og kartlegging. Verdifulle leveområder for 

hubro i og rundt territoriene er ikke like godt kartlagt. Det ble foretatt en befaring av områdene den 

19.06 under gode værforhold. Det ble gått over områdene en gang uten å observere over en tidsperiode. 

Vurderingene som gjøres tar ikke hensyn til en samlet påvirkningsgrad i omkringliggende områder. 

 

Vurderingene av negative effekter ved en arealendring er delt inn i en skala fra 0 til 5 for hubro og 

annen fuglefauna, hvor 5 er svært høy konfliktgrad og 0 er ingen. For hubro vil dette innebære ingen 

påvirkning ved tallet 0, fordi tiltaket ikke vil påvirke leveområdet eller jaktområdet for arten, ei heller 

påvirke viktige byttedyr negativt, mens tallet 5 vil bety tap av hekkeområdet og eller essensiell 

næringstilgang. Områder med konfliktgrad 4 eller 5 bør ikke utbygges fordi det det med stor 

sannsynlighet vil føre til en vesentlig forringelse av viktige leveområder for hubro. Størrelsen på 

hubroterritorier på Frøya defineres til to km i radius fra hekkeområdet. Dette kan antagelig variere noe 

og behøver ikke være sirkulært avhengig av topografi, næringstilgang og hekkemuligheter. Enhver 

arealendring og utbygging vil få konsekvenser for stedegen fauna. Utbygginger i områder med lav 

artsrikdom og som ikke er avgjørende for arter i nærheten vil i så måte være mer miljøvennlige enn det 

motsatte.  

 

 

 



OMRÅDE 1, TUVNESET. 

Hubro:  

Området ligger utenfor kjente hubroterritorier i dag. Det finnes heller ingen tidligere registreringer av 

hekking innenfor to km av området. I 2019 ble det hørt en syngende hann i nærområdet, denne etablerte 

seg trolig i nærmeste territorium som ligger mer enn 2 km unna. Ifølge en som ofte tilbringer fritiden 

innenfor området har han aldri hørt hubro i området. Konfliktgrad vurderes til 0. 

Annen fauna:  

Området var arts fattig og det ble bare observert ett par svartbak som trolig hekket på Storheia og et 

par tjeld. heipiplerke er vanlig forekommende i området. En fiskemåke ble observert i sjøen utenfor. Det 

ble ikke foretatt befaring på halvøya ut mot Vågneset. Konfliktgrad vurderes til 0. 

 

OMRÅDE 2, HUSVIKA 

Hubro:  

Området ligger innenfor ett aktivt hubroterritorium. Det har vært hekking her årlig siden 2012 frem til 

og med 2021. Her inngår gråmåke og fiskemåke som viktige næringsarter. Konfliktgrad vurderes til 2 

fordi det ligger innenfor og relativt nært et hekkeområde for hubro, og fordi området er usjenert og 

trolig brukes av hubro i dag. I øst og sør har leveområdet blitt forringet gjennom bygging av 

vindkraftverk og annen industri.  Det ble ikke funnet sportegn etter hubro ved denne befaringen.  

Annen fauna:                                                                                                                                 

Det ble funnet et par gråmåke, storspove og tjeld med hekkeadferd. En rødstilk. I tillegg er heipilerke 

vanlig i området. Det finnes en god del gråmåke og rødnebbterne i nærliggende områder. Konfliktgrad 

for øvrig fauna vurderes til 2 ut fra at det finnes hekkende storspove. 

 

OMRÅDE 3, SKARPNESET 

Hubro: 

Hele området ble utredet for hubro i 2012 og det ble funnet byttedyr nære opp til område 3. Det finnes 

ingen tidligere kjente hekkelokaliteter og foreslått næringsområde ligger utenfor kjente hubroterritorier. 

Det er hørt og observert hubro sporadisk i nærområdene frem til vindparken ble etablert. Mindre 

attraktive jaktområder som følge av etablering av nærstående vindpark kan føre til at Skarpneset vil 

kunne bli mer brukt i fremtiden? Brattkanten som vender mot vest vil kunne være en preferert post 

under jakt i perioder av året når det gamle kulturbeitet nedenfor er viltrikt. Konfliktgrad 2. Det ble ikke 

funnet sportegn ved befaringen. 

Annen fauna: 



Næringsområdet grenser i nordvest til en bekk fra veien og ned mot sjøen. Rundt denne bekkedalen er 

det en rik strandeng med stort artsmangfold. Her finnes hekkende storspove, tjeld og strandsnipe. Ved 

en utbygging av området bør denne biotopen søkes å bevares mest mulig intakt. Utover mot neset er det 

et større antall grågås som beiter gjennom sesongen. Her ble også enkeltbekasin observert. Det hekket 

to par svartbak opp mot det høyeste av området. tjeld og heipiplerke er vanlig forekommende i 

området. Konfliktgrad vurderes til 3 for annen fauna fordi det finnes et rikt fugleliv i deler av området. 

 

OMRÅDE 4, STORMYRA 

Hubro: Området ligger utenfor kjent hubroterritorium, men godt innenfor territorium fra gammel 

reirhylle som ble forlatt, trolig etter mye forstyrrelse i tillegg til villsaubeiting i 2005, etter over 20 år 

med aktivitet. Det ble en reetablering i territoriet i 2012 ved en ny reirhylle. I april/mai 2021 døde 

hannen etter strømgjennomgang ved en trafomast på Flatval. Hunnen som lå på egg, avbrøt hekkingen. 

Det er usikkert om en ny hann vil finne dette territoriet attraktivt og i fall vil den gamle reirplassen 

nærmere planlagt næringsområde kunne bli aktuell igjen. Territoriet er under hardt utbyggingspress i 

nord ved Hamarvika og snart ved en utvidelse av flyplassen i sør. I tillegg finnes det et motorsportsenter 

i området med en økende grad av støyaktivitet?  Turstier har også vært en utfordring i dette territoriet. 

Det er også sannsynlig at områder av vindparken har vært brukt i deler av året tidligere. Det er 

sporadiske observasjoner av hubro i og rundt Stormyra frem til og med 2021. Tidligere var det vanlig 

med fast tilhold av hubro noen hundre meter sørvest av næringsområdet, men ikke de senere årene. Det 

ble satt ut en lydopptaker 200 meter sør for området i tiden 11-20.04.2021 for påvisning av hubro uten 

resultat. Det ble ikke funnet sportegn etter befaring den 19.06. Konfliktgrad vurderes til 3 ut fra 

tidligere hubroaktivitet i området, stor mulighet for at gammel nærstående reirhylle vil bli tatt i bruk 

igjen og en god rypebestand i næringsområdet. 

Annen fauna: 

Det ble observert mye spor av rype og området virker å være attraktive for smølalirype. Det ble også 

hørt regelmessig rype på opptaker 200 meter sør av området i april. Andre arter som ble observert 

under befaringen var heilo, rødstilk, gjøk, heipilerke og svartbak. Flere av småvannene i området er 

mulige hekkebiotoper for smålom uten at det ble undersøkt nærmere, eller at lom ble observert. 

Konfliktgrad vurderes til 3 for annen fauna ut fra at dette er en god biotop for Smølalirype. 

 

Martin Pearson 



Kartlegging av næringslivets behov
Spørreundersøkelse 27.04.21 – 20.05.21

Strategisk næringsplan 



Om kartleggingen

Målgruppe: virksomheter fra alle bransjer på Frøya

45 bedrifter har blitt intervjuet per telefon

Tre bedrifter har presentert egne behov på oppstartsmøte

Tema: 
• Behov for næringsareal

• Kompetansebehov

• Forskning, utvikling og innovasjon

• Nyetableringer

• Annet



1. Stort behov for mer næringsareal

• 19 bedrifter har behov for større areal

• Totalt arealbehov: 40 til 20 000 kvm

• 300 – 7000kvm (11)



2. Ønsket lokasjon 

• Bedriftene svarer gjennomgående at det er behov for både utvidelse 
og nytt areal. Hovedsakelig Sistranda og Hammarvika, men Uttian, 
Flatval, og Leirvik er områder som etterspørres.

• 13 bedrifter ønsker mer areal på nye lokasjoner. 

• Andre ønsker både nytt areal og/eller utvidelse av eksisterende areal

• 7 bedrifter ønsker nærhet til sjømatnæringen

• Andre ønsker nærhet til sentrum, handelsstand, kafe´ og 
utstyrsleverandører



3. Infrastruktur - behov

• 6 bedrifter har behov for vann og kloakk

• 8 bedrifter har behov for fiber og strøm

• 8 bedrifter har behov for bedre og tryggere vei

• 5 bedrifter har behov for havn- og kaiområde

• Bedrifter i øyrekka har behov for bedre ferjeforbindelse



Har din bedrift 
tilstrekkelig med 

personalressurser 
/ -kompetanse?



Har din bedrift tilstrekkelig med personalressurser / -
kompetanse? Fortsetter.

• Bedriftene har behov for sesongarbeidere. «Mange i øyrekka bruker venner og familie».

• Bedriftene har behov for lærlinger.

• Bedriftene har behov for mannskap. «Unge fiskere er en utfordring å skaffe».

• Bedrifter i øyrekka har behov for bedre ferjeforbindelse for å kunne ansette pendlere

• Bedriftene har behov for blant annet kompetanse på RAS, biologer og 

automasjonsteknikere



Mener du at Guri Kunna har utdannings-tilbudene som 
det lokale næringslivet har behov for i årene framover?

• Bedriftene har behov for kompetanse innen kjemi-prosessfag, mekaniske fag, navigasjon/skipper 
utdanning, tømrer, anleggsfag, høyere utdanning (studiespesialisering, fagskole, NTNU).

• Bedriftene har behov for studiespesialisering

• Bedriftene er tilfreds med oppdrett og akvakultur-utdanning.

• Bedriftene har behov for tilrettelegging av intern opplæring.
«Har ikke ressurser internt til å lære opp».

• Viktig at ikke tilbudet reduseres ytterligere.



Nesten alle 
bedriftene 
jobber med 
utvikling og å 
skape nye 
løsninger



Det viser seg å 
være viktig og 

svært viktig 
med utvikling 
og innovasjon 
for bedriftene



Utvikling og innovasjon fortsetter

Bedriftene og handelsstanden 
ønsker bistand til 
markedsføring og økt synlighet



Tilgang til hjelp 
og 

støtteordninger
«FØRSTELINJETJENESTE TIL NÆRINGSLIVET 
KOMMUNALT NÆRINGSFOND MÅ GJØRES MER KJENT 
OG MER SYNLIG FOR ALLE»

«DET ER VANSKELIG OG TIDKREVENDE Å SKRIVE 
SØKNADER. ØYREKKAS AKTØRER TRENGER AT NOEN 
HJELPER DE MED DEN JOBBEN».

18 BEDRIFTER HAR BEHOV FOR HJELP TIL 
SØKNADSSKRIVING OG STØTTEORDNINGER, SAMT 
TETTERE NETTVERK OG BEDRE SAMARBEID I 
ØYREGIONEN.



Har din bedrift behov for at nye næringer/bransjer etablerer seg på Frøya?



Nesten alle bedriftene
uttrykker et ønske om at 
nye næringer/bransjer
etablerer seg på Frøya. 

Deriblant reiseliv, kystlab, 
utstyrsleverandører, fiskeri
og forskning.



Hvor skal handelsstanden 
være lokalisert?

12 bedrifter - Sistranda
8 bedrifter - Hammarvika

.



Oppsummering: SWOT – Analyse fra BKS

Styrker Svakheter Trusler Muligheter

- Bedriftene er 
kunnskapsrike

- Bedriftene ser 
selv sine behov

- Har noe 
tilflytninger og 
nyetablerte

- Har fine grender 
som er attraktive 
for nyetablerte

- Knapphet på ressurser

- Mangel på næringsareal

- Avhengig av åpen tunell som kan 
bli stengt i en lengre periode

- Store muligheter i 
havbruksnæringen, men ikke like 
mye ellers

- Mangel på god fiber og internett

- Bedriftene kan forflytte seg 
til andre kommuner ved 
mangel på næringsareal

- Stenging av tunell

- For stort fokus på 
havbruksnæringen i følge 
undersøkelsen

- Fraflytning på grunn av 
infrastruktur og 
jobbmuligheter utenfor 
havbruksnæringen

- Se på utvidelse 
av nærings-
områder eller 
tenke helt nytt

- Tør å satse på 
nye bransjer for å 
skaffe et 
konkurranse-
fortrinn

- Satse på å knytte 
Sistranda og 
Hammarvika 
tettere
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Styrker:

Ledende HAVregion

Sterk samhandling 

Lokalt eierskap

Klynger

Vekst-kommune

Økonomisk forutsigbarhet

Endringsvillig

BLÅlinjer

Natur

Svakheter:

Ensidig næringsliv

Fortsatt mangelfull infrastruktur (veg, strøm, nett)

Vanskelig å rekruttere ut kompetanse

Utskifting av kompetanse (kommune / næringsliv)

Ikke nok prioritert å følge opp ulike initiativ FoU/annet

Gjennomstrøm arbeidskraft

Muligheter:

Videre vekst innen eksisterende og nye havnæringer

Bolyst (Sistranda som sentrum men også grendene)

Enda tettere samarbeid mot skole /VGS

Bli navet for FoU innen havnæringer – lokalt, nasjonalt men også mot EU og EU-midler

(Enda) sterke kobling mellom aktører (både samme næring men også andre næringer)

Reiseliv/turisme

Trusler:

Kommunens evne til å holde endringsfart. Tilrettelegge arealer land/sjø, sikre nok 
kompetanse, behandlingstid og kvalitet.

Endring rammebetingelser for havnæringene

Ikke klare å opprettholde attraktiv VGS

Ikke evne å legge til rette for 24-timersmenneske

Ikke klare å skaffe nok kompetent arbeidskraft

Tilgang til bolig til akseptabel pris til innflyttere

SWOT SalMar
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Styrker:
Eneste hotell i kommunen. 

•Stabilt, veldrevet familiebedrift med lang erfaring. Fremoverlent og nytenkende eier. Kort vei 

•fra tanke til handling. 

•Forholdsvis godt rennommé. 

•Dyktige og engasjerte ansatte. 

•Sentral beliggenhet, gangavstand til mange fasiliteter outhouse. 

•Godt samarbeid med øvrig næringsliv og nyter godt av næringslivets vekst i regionen. 

•Har en god markedskanal i sosiale medier og har regionens største følgerskare pa ̊ Facebook

•med nesten 22k følgere. (HF ca 12k) 

Svakheter:
Økonomi, store investeringer som gir liten avkastning. Marginal drift 

•Bransjen har lav inntjening i forhold til investeringer. 

•Lavtlønnsyrke som gir vanskeligheter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft 

•Plassering - «Langt» å reise for bedrifter som skal ha samlinger, konkurrerer med Røros,  Oppdal, 
Ørlandet med flere. 

•Kollektiv transport, båtforbindelse VIKTIG VIKTIG!!! Ikke mulighet til å tilby billetter med 

•sikker plass til tilreisende, hverken fra Trondheim/Kristiansund eller ut til øyrekka 

•Direkte båtforbindelse med Trondheim 

•Lite kommunalt fokus på reiseliv, støtte til øyrekka.no og frøyaportalen samt en felles satsing 

•Mangler destinasjonsselskap/ reiselivsforum hvor aktører og kommunen er med 

•Samarbeidspartnere er sesongbasert og kan ikke brukes hele året

•Må være «altetende», kan ikke spisse oss mot spesielle kundegrupper, derfor blir vi «litt god på alt» 

•Begrenset utvidelsesmuligheter som hindrer fremtidig utvikling 

Muligheter:

VUtvikle produktet ihht trender og etterspørsel i markedet og da spesielt større satsing mot 
ferie og fritidssegmentet. 

•Utvikle tilbud som spa, friluftsaktiviteter, low cost aktiviteter i nærmiljøet, f.eks «bystrand» 
med aktiviteter som badstue, stupetårn osv, gapahuk, generelt aktiviteter i nærhet til sjø. 

•Enda bedre samarbeid med næringslivet 

•Øke kapasiteten pa ̊ overnatting og selskapslokaler. 

Trusler:

Fremtidige pandemier 

•Usikkerhet rundt fremtiden med tanke pa ̊ kurs/ konferanse markedet som har vært en stor 

•del av vår omsetning. Vil bedriftene fortsette å bruke teams? 

•Nedleggelse av viktige utdanningsveier som danner rekrutteringsgrunnlaget for reiselivet 

•Vanskeligheter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. 

•Kollektivtransporten skal bli enda dårligere

•Generelt infrastruktur 

•Konkurrenter som etableres 

SWOT
Hotell Frøya



SWOT-Analyse fra Frøygruppen
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Teknisk rapport Skarpneset kai 

Rapportnummer TR-T-00421FK 

  

Oppdragsgiver 

Selskap Frøya Kommune 

Kontaktperson Kitt Julie Hansen  

Oppdragsansvarlig 

Selskap 

Åkerblå AS 
Nordfrøyveien 413 
7260 SISTRANDA 
Org.nr 916 763 816 

Sammendrag 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Frøya kommune, og ser på egnetheten av Skarpneset som en 

potensiell havn.  

Dette er forsøkt belyst gjennom vurdering av miljøforholdene i området samt tilgjengelig areal og dybder. Det 

er også forsøkt å gi vurderinger på hva slags fartøy som vil kunne benytte Skarpneset eventuelt hvilke 

egenskaper disse fartøyene bør ha.  

Ut fra miljøforholdene er det gitt estimater på nedetid eller forhold som vil påvirke fartøyenes evne til å operere 

i området. Ut fra tilgjengelig areal er det gitt overslag på hvilke dimensjoner skipene ikke bør være større enn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver. Dato Versjonsbeskrivelse 
Utført 

av 

IK 

av 

1.0 11.06.2021 Første utgivelse  DB GHE 

- - - - - 

  



TR-T-00421FK
11.06.2021

Side 3av 21

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 BAKGRUNN.......................................................................................................................4

2 MILJØFORHOLD................................................................................................................5
Vind...................................................................................................................................................................................5
Bølger...............................................................................................................................................................................6
Strøm................................................................................................................................................................................7

3 AREAL...............................................................................................................................9
Dybder.............................................................................................................................................................................9

4 AVBØTENDE TILTAK...................................................................................................... 14
Grunner........................................................................................................................................................................14
Kai...................................................................................................................................................................................15

5 KONKLUSJON................................................................................................................. 16

6 GENERELLE BEMERKNINGER......................................................................................... 17

7 REFERANSER................................................................................................................. 19

8 VEDLEGG....................................................................................................................... 20
Dybder iinnseglingen.............................................................................................................................................20
Tilbakemeldinger fra intervju.............................................................................................................................21



TR-T-00421FK 
11.06.2021 

 

 
 
 
 

 
 
 Side 4 av 21 

1 BAKGRUNN 

Åkerblå AS er engasjert av Frøya kommune for å vurdere og komme med innspill i forbindelse med etablering av 

havn ved Skarpneset syd på Frøya. Åkerblå AS er bedt om å belyse følgende i denne rapporten: 

1) Hva er det for type fartøy som kan benytte seg av skissert kaiområde på Skarpneset? Vi vet at de fartøy 

som opererer i området i dag, som Frøy og Eidsvaag, har en maksimal lengde på 80-90 m og er utrustet 

med baugpropell/ thruster. 

2) Ut i fra skissert kaiområde, har dere forslag på forbedringer eller kostnadseffektivere utforming? 

3) Hvilke avbøtende tiltak foreslås for å øke manøvrerbarhet og sikkerhet i og rundt kaiområdet? 

Åkerblå anser følgende aspekt som avgjørende for å vurdere Skarpnesets egnethet: 

1) Miljøforhold – vind, strøm og bølger 

2) Tilgjengelig areal – innsegling og manøvreringsareal 

3) Type fartøy – størrelse og manøvreringsevne 

Skarpnesets plassering er vist i Figur 1. 

 
Figur 1 – Skarpnesets plassering syd på Frøya 
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2 MILJØFORHOLD

Miljøforholdene ved skarpneset vil påvirke fartøyene på flere vis og legge føringer for hvilke fartøy som kan
benytte kaianlegget, samt eventuell nedetid som følge av operasjoner som må avbrytes. Ved å se på tilgjengelig
data fra ulike kilder kan man danne seg et bilde av hvilke forhold som kan forventes.

Vind

For å beskrive vindforholdene ved Skarpneset tas det utgangspunkt i vindmålerstasjonene på Sula, Sandstad og
Veiholmen. Dataene fra disse stasjonene er vurdert som hensiktsmessige i denne sammenhengen, og tilstrekkelig
for å illustrere realistiske scenarier for potensiell nedetid ved Skarpneset.

I Figur 2 er vindrosene for de tremålestasjonene illustrert sammen med området rundt Skarpneset for å gi et bilde
av vindforholdene lagt til grunn for denne rapporten. Legg merke til atde tre rosene ikke er skalert likt.

Figur 2Vindrosene for Sula (venstre), Sandstad (midten)og Veiholmen (høyre)

Ved å sette grenseverdier for vindhastighet, kan nedetid som følge av vind estimeres. Hvilke grenseverdier som
vil føre til nedetid vil avhenge av flere forhold (type fartøy, type operasjon og forhold ved kaiområdet). Selv om
det er noe usikkert i hvilken grad de er direkte overførbare til Skarpneset, vurderes følgende verdier like vel å
illustrere hvilken størrelsesorden det kan være snakk om.

- 12m/s – 16m/s
- 10m/s – 15m/s

I tillegg trekkes det frem at enkelte operasjoner kan være svært følsomme, selv for svært lav vind (5m/s).

Ut fra disse kriteriene sett opp mot datasettene fra Sula for perioden 1975-2014, Sandstad for perioden 2013-
2019 og Veiholmen for perioden 2003-2014fremkommer følgende prosentvise nedetid.
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Tabell 1Estimert nedetid som følge av vind

Vindhastighet

Prosentvis nedetid
Sula [%] Sandstad [%] Veiholmen [%]

Alle
retninger

Øst-sør-
vest

Alle
retninger

Øst-sør-
vest

Alle
retninger

Øst-sør-
vest

U10>5m/s 59,1 39,1 35,9 29,5 59,7 38,8
U10>7m/s 37,6 25,9 16,7 14,9 39,3 27,1
U10>9m/s 23,9 17,1 6,9 6,5 25,6 19,3
U10>11m/s 14,8 11,0 2,7 2,6 17,0 13,8
U10>13m/s 8,8 6,7 0,9 0,9 10,6 9,1
U10>15m/s 5,0 4,0 0,3 0,3 5,9 5,2

Forskjellene i resultatene mellom målestasjonene antas å skyldes ulik grad av skjerming fra topografi samt
plassering av selve målerne. Likevel antas det rimelig å anta at Skarpneset kan ligge et sted mellom disse. Vind er
vurdert å kunne føre til nedetid uavhengig avvindens retning (feks. kranoperasjoner med begrensninger) og er
estimert til opptil 25,6% ved et kriteriafor vind >9m/s(Veiholmen).

Hvordan varigheten av de estimerte nedetidene fordeler seg er noe som kanundersøkes videre dersom Skarpneset
skal realiseres. Dette for å bedre danne et bilde av hvordan nedetiden vil påvirke driften av havna (hyppige og
korte avbrekk eller lange sesongbetingede begrensninger)

Bølger

I tillegg til å være en faktor som kompliserer manøvrering og operasjoner vil vinden være en driver for
bølgeforholdene i området. Dette vurderes som spesielt relevant i sektoren øst-sør-vest, og tilhørende vindforhold
er skilt ut i egne koloner for de trestasjonene iTabell 1 (markert i tabellen).

Ut fra tilgjengelig informasjon lar det seg ikke sette opp tilsvarende estimat for nedetid som følge av bølger som
for vind, selv om vind og bølger henger tett sammen. (vind kan forekomme uten bølger, men ikke omvendt – når
man ser bort fra dønninger). Somet utgangspunkt er følgende lagt til grunn:

- Hs = 0,7m –1,0m

I tillegg trekkes det frem at bølger med bølgelengde som sammenfaller med skipenes dimensjoner (hovedsakelig
relevant for bredde) vil kunne føre til store bevegelser av skipene og dermed føre til redusert mulighet for
gjennomføring av operasjoner og evt. manøvrering. Nedenfor er bølgelengdene estimert for de dimensjonerende
bølgene ved Skarpneset

Tabell 2Dimensjonerende bølger inkl. estimat på bølgelengder

10år 50år
Retning Hs Hmax Tp Bølgelengde Hs Hmax Tp Bølgelengde
Nord 0,2 0,4 1,6 4,0 0,3 0,6 1,6 4,0
Nordøst 0,3 0,6 1,7 4,5 0,4 0,8 2,1 6,9
Øst 0,9 1,7 4,5 31,6 1,2 2,3 4,9 37,5
Sørøst 1 1,9 4,3 28,9 1,2 2,3 4,5 31,6
Sør 0,9 1,7 3,3 17,0 1,1 2,1 3,7 21,4
Sørvest 1,2 2,3 3,7 21,4 1,4 2,7 3,9 23,7
Vest 0,6 1,1 2,5 9,8 0,7 1,3 2,6 10,6
Nordvest 0,3 0,6 1,9 5,6 0,4 0,8 2,1 6,9

Hs: Gjennomsnittsverdien den største tredjedelen av bølgene
Tp: Peakperioden i bølgespekteret
Hmaks: Estimert største bølgehøyde (1,9 x Hs)
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I tillegg må det forventes noe dønninger fra sør. Disse vil ikke være spesielt høye (Hs = 0,3m) men vil være svært
lange og vil kunne påvirke fartøyenes evne til å manøvrere og operere.

Ser man eksempelvis på et utvalg av de største båtene til Frøy og Eidsvåg ser man et spenn i bredde på 8m-31m
med et snitt på 14m. Ved en slik tilnærming ser man at bølger fra sektoren øst-sør-vest er i samme størrelsesorden
som flere av fartøyene. Denne tilnærmingen har like vel en svakhet i at den kun ser på de signifikant bølgehøyde
med returperiode på 10 og 50år, og gir ingen beskrivelse av årlig forekomst (hyppighet) av bølger over gitte
verdier.

Ved å se på forskjelleni bølgehøyde for de to returperiodene (10år og 50år)kan man like vel danne seg et bilde av
at en videre reduksjon til returperioder på år eller månederkanskje ikke blir så stor. Dette er en analyse som kan
vurderes dersom det bestemmes at Skarpneset skal realiseres.

Ved å ta utgangspunkt i fordelingen av vindhastigheter i Tabell 1 og bølger i Tabell 2 dannes det like vel et bilde
av at vindforholdene i området (Sula, Sandstad og Veiholmen) kan være tilstrekkelig til regelmessig å generere
potensielt utfordrende bølger.

Strøm

Det er ikke funnet gode kriterier å vurdere strømforholdene ved skarpneset opp mot. Uten grenseverdier for å
vurdere skips evne til å manøvrer/ gjennomføre operasjoner er det derfor ikke satt opp estimater for nedetid. Den
fremviste strømrapporten rapporterer målinger for relativt korte perioder (13 og 25 døgn) men har like vel fanget
opp relativt høye verdier (0,44m/s og 0,53m/s). At det er målt relativt høye verdier samt at det påpekes at målerne
var utsatt for noe groe indikerer at verdiene ikke bør anses som konservative.

En fremgangsmåte for å vurdere strømforholdene ved Skarpneset er å legge farledsnormalen fra Kystverket til
grunn. Her kan man se hvilket påslagKystverketgirfarledsbredder som følge av strømforhold (høyere strøm øker
kravet til farledsbredde). De målte strømverdiene ved Skarpneset tilsvarer 0,86 knop og 1,03 knop, og ut fra Tabell
3 kan det dannes et bilde av i hvilken grad strømmen vil påvirke fartøy i området. Det kan diskuteres i hvilken
grad tabellen laget for å designe farleder kan overføres til Skarpneset, like vel er det vurdert at den gir et bilde av
hvordan strøm påvirker fartøy. Ut fra de målte verdiene ser man at for tverrstrøm vil Skarpneset klassifiseres som
moderat mens for langsgående strøm klassifiseres den som lav.

Videre bør det tas høyde for at det her vises til «målt» strøm, ikke «dimensjonerende» strøm. Ved etablering av
havna bør det i tillegg tas høyde for de største forventede strømhastighetene med en gitt returperiode. Som
eksempel benyttes 1,65 og 1,85 som faktorer for å beregne dimensjonerende strømhastigheter med returperiode
på 10år og 50år innen akvakultur (NS9415:2009), men dette skal i tillegg baseres på 30dagers målinger. Legger
man disse faktorene til grunn (til tross for kortere måleperioder), endres kategoriseringen fra «moderat» til
«sterk» strøm i Tabell 3, noe som medfører et vesentlig påslag i farledens bredde.

Basert på dette virker det rimelig å anta at strømforholdene ved Skarpneset kan påvirke skipenes evne til å
manøvrere vesentlig.
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Tabell 3 Utdrag fra Farledsnormalen - Kystverket 

Strømhastighet  

(knop) 

Fartøyets hastighet 

(knop)  

Ytre farled, eksponert 

mot åpent hav  

Indre farled,  

beskyttet farvann  

Tverrstrøm 

- ubetydelig /neglisjerbar < 0,2 Alle  0,0B  0,0B  

- lav 0,2 – 0,5 

 

Høy 
Moderat 
Lav 

0,2B  
0,25B  
0,3B  

0,1B  
0,2B  
0,3B  

- moderat > 0,5 – 1,5 Høy  
Moderat  
Lav 

0,5B  
0,7B  
1,0B 

0,4B  
0,6B  
0,8B 

- sterk > 1,5 – 2,0 Høy  
Moderat  
Lav  

1,0B  
1,2B  
1,6B 

-  
-  
- 

langsgående strøm  

- lav ≤ 1,5  Alle  0,0B 

- moderat > 1,5 – 3  
 

Høy  
Moderat  
Lav  

0,0B 
0,1B 
0,2B 

- sterk > 3 Høy  
Moderat  
Lav 

0,1B 
0,2B 
0,4B 

Fartøyenes hastighet er klassifisert etter følgende inndeling;  

- Høy > 12knop 

- Moderat 8-12knop 

- Lav 5-8knop   
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3 AREAL

Tilgjengelig areal vil være avgjørende for hvilke fartøy som kan benytte kaianlegget, krav til innseglingen og areal
for manøvrering vil (sammen med manøvreringsevne) definere dimensjonene påfartøy som kan benyttes. Dette
må også sees i sammenheng med miljøforholdene beskrevet over.

Følgende parametere anses som definerende for hvilke fartøy som kan benytte kaianlegget:

1) Dybder
2) Bredde på innseilingsområdet
3) Tilgjengelig areal for manøvrering

Videre er det tatt utgangspunkt i det området hvor bunnen er målt opp (som illustrert i Figur 3), dette betyr at en
eventuell innsegling fra sørvest ikke er beskrevet i detalj. Likevel viser sjøkartet at denne innseglingen trolig er
smalere og fører til mer manøvrering enn innseglingen fra øst.

Dybder

I figurene under illustreres dybdene i området rundt kaianlegget. For å få en bedre oversikt er det tatt med fire
figurerhvor dataene er vasket slik at områder dypere enn gitte verdier ikke synes (uten konturlinjer).

1. alle dybder er tatt med (illustrer også området hvor bunnoppmåling er tilgjengelig)
2. alle dybder dypere enn 10m tatt bort
3. alle dybder dypere enn 20m tatt bort
4. alle dybder dypere enn 30m tatt bort.

Fra figurene under ser man at det er relativt dypt i hele området samt at de grunne områdene skråner fort ned i
dypet. Settes kriteriet til 10m dyp fremkommer det tre områder det må tas hensyn til og som definerer
tilgjengelig areal i innseilingen. Ved dette kriteriet er innseglingen ca. 200m bred på det smaleste, settes kriteriet
derimot til 30m vil innseglingen være ca. 150m på det smaleste.
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Figur 3 Alle dybder 

 

 
Figur 4 dybder > 10m fjernet innseglingen er ca. 200m på det smaleste 

 
Figur 5 dybder > 20m fjernet – innseglingen er ca. 185m på det smaleste 

 
Figur 6 dybder > 30m fjernet - innseglingen er ca. 150m på det smaleste 
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3.1.1 Bredde 

For å estimere hvor brede skip som kan benytte kaianlegget ved Skarpneset legges et forholdstall på 3,6-6,0 til 

grunn. Legger man Farledsnormalen fra Kystverket til grunn og bruker denne til et raskt overslag får man et 

forholdstall på ca 4,5 for et skip med middels manøvreringsevne. Ut fra dette vurderes spennet over (3,6-6,0) som 

fornuftig. For det bredeste kriteriet (10m dyp Figur 4) vil det være mulig for skip med bredder på 33m-55m å 

benytte innseglingen, mens legges det smaleste kriteriet til grunn (30m dyp Figur 6) reduseres dette til skip med 

bredder på 25m-41m. Disse estimatene tar utgangspunkt i at innseglingen går i en rett linje, noe som ikke er tilfelle 

ved Skarpneset. I tillegg er det heller ikke lagt opp til at to skip skal kunne benytte innseglingen samtidig (inn og 

ut). 

3.1.2 Lengde 

For å ta høyde for at innseglingen forbi oppdrettsanlegget (Espnestaren-32677) og inn til kaianlegget følger en 

kurve legges følgende tommelfingerregel til grunn: Kurvens radius bør være 8,0-10,0 ganger skipets lengde. I Figur 

7 er to sirkler med disse radiene plottet, som for et skip på 100m vil tilfredsstille ovennevnte krav. Ved disse 

radiene (plassert som i figurene under) vil man ha en klaring til Espnestaren (oppdrettslokalitet) på ca. 130m-140 

avhengig av kurvens plassering. Distansen mellom anlegget og nærmeste grunne er på ca. 290m. På denne 

distansen bør man også ta høyde for 20 meters sonen rundt oppdrettsanlegget med begrensninger for trafikk samt 

noe forskyvning av dette. Figur 7 indikerer også at det meste av innseglingen vil følge en kurve mellom to punkter 

marker med 1 og 2 i figuren. Det at innseglingen følger en kurve fører til at ovennevnte estimater av skipsbredder 

bør anses som øvre grenser, fordi det vanskeliggjør det å holde optimal kurs.  

 
Figur 7 illustrasjon av innseglingens kurvede utforming 

For å manøvrere og snu fartøyene inne i havneområdet må det settes av tilstrekkelig areal til dette. Ved alminnelige 

forhold er en faktor på 4 ganger skipets lengde generelt akseptert som tilstrekkelig. Litt avhengig av hvilke krav 

som stilles til sikkerhetsmargin mot tilstøtende grunnere områder samt hvor langt ut kaia bygges, ser man at det 

vil være plass til et slikt område ved skarpneset for skip med moderat lengde. I Figur 8 er dette illustrert for et 

100m langt skip  

 

 

R = 800m 

R = 1000m 

1 2 
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Figur 8 Manøvreringssirkel for et 100m langt skip – faktor 4 

Området for å manøvrere/snu fartøyene bør også ses i sammenheng med inn- og utseglingen. Legger man disse 

figurene over hverandre ser man at kurvene for innsegling og manøvrering kan være vanskelige å knytte sammen 

(tangent møter tangent). Dette er illustrert i Figur 9. Her ser man at et skip som følger innseglingskurven med 

radius 800m må legge seg nokså nærme grunnen markert med 1 i Figur 9, samtidig som det ikke vil være noe 

rettstrekke mellom to påfølgende og motsatt rettede kurver. Påfølgende kurver som dette vurderes som uheldig.   

For skip med baugthruster kan diameteren for å snu skipet reduseres til 1,5 ganger skipets lengde. I Figur 9 er 

denne sirkelen tegnet inn (R = 75m gitt et 100m langt skip). Ut fra Figur 9 ser man at det fremstår som en 

nødvendighet at skipene har god manøvreringsevne og helst baugthruster for å kunne passere og manøvrere i 

dette området med tilstrekkelig grad av sikkerhet.   

I hvilken grad miljøforholdene vil påvirke nødvendig manøvreringsareal er noe usikkert, men det vurderes som 

sannsynlig at det vil påvirke negativt og føre til «ovalisering» av sirklene(kursen) i retning av aktuell 

miljøpåvirkning.  
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Figur 9 Manøvreringsområde og innseglingskurver 

 

  

 

 

R=800m 

R=1000m 

1 

R=75m 

R=200m 
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4 AVBØTENDE TILTAK

Grunner

Som avbøtende tiltak for å øke mulighet for manøvrering og sikkerhet i området er det hovedsakelig grunnene i
innseglingen som peker seg ut. Dette vil kanskje kunne føre til noe bedre forhold under inn/utseiling, men en slik
gevinst har kanskje liten betydning all den tid området for manøvrering ligger nokså eksponert. I Figur 10 er
dybder i innseglingsområdet illustrert og de grunneste markert med piler. (Se også Figur 3–Figur 6for beskrivelse
av grunnene i området)

Figur 10Dybder i innseglingsområdet
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Kai

Et alternativ for åredusere potensiell nedetid ogøke fleksibiliteten for fartøy som ligger til kai, kan være at kaien
bygges med to eller flere vinklerillustrert i Figur 11. Dette vil kunne gi flere alternativer ved anløp og muligheten
til å forhale mellom, som kan danne bedre forhold under påvirkning av miljøforhold (vind, bølge og strøm).
Effekten av en slik utvidelse av prosjektet vil like vel være sterkt avhengig av type fartøy og samspillet med
miljølastene det utsettesforog kan vanskelig tallfestes.

Figur 11Forslag til kai med flere retninger
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5 KONKLUSJON  

Ut fra kapitelene over ser man at det er flere forhold det bør tas hensyn til ved etablering av havn ved 

Skarpneset.  

Miljø:  

- Vind: Avhengig av hvilket kriteria som leges til grunn vil det trolig måtte påregnes noe nedetid som følge 

av vind. Setter man kriteriet til 9m/s resulterer dette i nedetid mellom 6,9%-25,6%, mens det minst 

konservative kriteriet (vind >15m/s) gir mellom 0,3% - 5,9% nedetid.  

- Strøm og bølger: Ut fra tilgjengelig informasjon er det vanskelig å estimere tilsvarende prosentvise 

nedetid som følge av strøm og bølger som for vind. Like vel virker det rimelig å anta at Skarpneset i 

perioder vil utsettes for bølger med utfordrende egenskaper (lengde og periode) samt krevende 

strømforhold, og at innsegling og manøvrering samt gjennomføring av operasjoner vil påvirkes negativt. 

Dette illustreres ved vindforholdene i sektoren øst-sør-vest på mellom 19,3-6,5% (for vind >9m/s) samt 

Farledsnormalens påslag i nødvendig bredde som følge av strøm på tvers av farled. 

Areal og dybder: 

- Dybdene i området ser generelt ut til å være tilstrekkelig, men med tre grunner langs innseglingen samt 

at det langs ytterkanten av manøvreringsområdet fort blir grunt.  

- Ut fra bredden på innseglingen estimeres det at skip med bredder på 33m-55m for det bredeste kriteriet 

mens for det smaleste vil skip med bredder på 25m-44m kunne benytte innseglingen. Da denne 

strekningen går langs en kurve bør dette ses på som øvre grenser. Innseglingens radius anses som 

tilstrekkelig stor, men kan gi utfordring for skip med store krav til manøvreringsområde.  

Generelt virker det som at skip som skal benytte kaianlegget ved Skarpneset ikke bør være spesielt store, men ha 

relativt god manøvreringsevne. Det fremstår som lite sannsynlig at større skip uten baugthruster vil kunne 

benytte kaianlegget på en sikker måte. Å sette helt spesifikke kriterier for hvilke skip som skal kunne benytte 

Skarpneset fremstår som svært komplekst uten å kjenne hvert enkelt fartøy og kaioperasjon. Like vel fremstår 

det som lite sannsynlig at fartøy utover beskrivelsen i bestillingen av denne rapporten (80m-90m med 

baugthruster) vil kunne benytte anlegget hyppig med tilstrekkelig grad av sikkerhet. Skarpneset fremstår som et 

område som ville kunne benyttes av fartøy som i dag benyttes innen akvakultur, som for eksempel servicefartøy, 

brønnbåter og forbåter, se Tabell 5 for eksempler på dimensjoner. Til fartøy ut over dette vil det trolig måtte 

stilles betydelige krav til manøvrerbarhet, eller gode værforhold.   

Videre fremstår det som sannsynlig at det må påberegnes noe nedetid som følge av miljøforholdene i området. 

Både direkte i som følge av begrensninger under operasjoner, men også som følge av relativt små marginer i 

innseglings- og manøvreringsområdet med begrensede muligheter for å avbryte innsegling og trekke seg ut av 

området. Det bør også tas høyde for at Kystverket kan komme med føringer som vil legge begrensinger for 

området og aktivitet som kan påvirke nedetid (eksempelvis los, dagslysseilas, fjerning av grunner og tilgang på 

taubåter). 
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6 GENERELLE BEMERKNINGER 

I denne rapporten er det forsøkt å belyse relevante aspekter når det skal etableres en havn. Det er forsøkt funnet 

generelle prinsipper eller tommelfingerregler som kan gi et inntrykk av hvilke egenskaper skipene som skal 

benytte havna bør besitte. Som konsekvens av til dels stor variasjon mellom både fartøy og prinsipper for 

etablering av havner er rapporten derfor lite spesifikk med hensyn på type fartøy. Gjennom arbeidet med denne 

rapporten har to aspekter blitt tydelige og begrenset muligheten for spesifikke og konkrete vurderinger:  

- Hvilke behov skal havna ved Skarpneset dekke.  

Ved å definere behovene som skal dekkes kan dimensjonerende fartøy enklere defineres ut fra hvilken 

type fartøy som dekker slike behov i dag. En slik tilnærming gir også muligheten for å gå dypere i 

egenskaper ved disse fartøyene i forhold til manøvreringsevne og eventuelle begrensninger, for eksempel 

i forhold til miljølaster.  
- Fartøyenes utvikling: 

Når behovene som skal dekkes samt hvilke fartøy som benyttes til dette i dag er definert, kan man i 

samarbeid med relevante rederier danne seg et bilde av forventet utvikling av fartøyene. Dette er viktig 

for å kunne vurdere havnas potensiale og egnethet fremover i tid (havnas levetid, for eksempel 30år).  

I tabellen under er eksempler på fartøy og deres hoveddimensjoner beskrevet. Etter at type industri som kan være 

aktuell i området er definert, kan dette være et utgangspunkt for å etablere en ide om hvilke fartøy som kan være 

aktuelle samt hvilke dimensjoner man kan forvente at disse skipene vil ha. Dersom Skarpneset skal være en havn 

hovedsakelig for fartøy knyttet til akvakultur, fremstår Skarpneset som et aktuelt alternativ. Dette med 

utgangspunkt i at dette ikke er av de største fartøyene samt at trolig har gode manøvreringsegenskaper (ut fra 

evnen til å manøvrere tett på oppdrettsanleggene). Like vel er det vanskelig å forutsi hvordan miljøforholdene vil 

påvirke deres evne til å gjennomføre operasjoner ved kai.  

Tabellen under er hentet fra Farledsnormalen utgitt av Kystverket og er datert 2016. Tar man brønnbåter som 

eksempel ser man at tabellen kanskje allerede er i ferd med å bli utdatert, da største lengde og bredde for disse 

skipene allerede er betydelig større enn 88m og 17m (Ronja Storm 116m lang og Gåsø Høvding 31m bred). Dette 

illustrer viktigheten av å ha en klar formening av hva havna skal dekke også i fremtiden.  

Tabell 4 Fartøysoversikt  

Fartøyskategori  
Bruttotonnasje 

BT 

Lengde over alt 

LOA 

Bredde over alt 

B 

Dypgang 

Dr 

Δ Max Δ Max Δ Max Δ Max 

Ambulansefartøy  46 144 18 24 5 9 1 2 
Ankerhåndteringsfartøy  3901 15620 79 122 18 27 7 9 
Bilferge  2595 75156 69 224 13 36 4 14 
Brønnbåt  732 3893 46 88 10 17 5 7 
Bulkfartøy  24584 195199 151 361 24 65 9 23 
Containerbåt  8228 141365 108 366 16 48 4 6 
Frysebåt  5168 13506 112 172 17 23 7 9 
Hurtigbåt  200 491 26 38 8 11 1 2 
Kabellegger  6487 14277 101 145 21 32 6 9 
Kjemikalietanker  13022 45452 140 229 23 37 9 15 
Konstruksjonsfartøy  7803 18367 120 161 23 31 7 9 
LNG - Gasstanker  84890 121597 259 295 40 49 11 13 
Oljetanker  91284 163346 270 335 47 60 17 23 
Sementfrakter  8920 15879 125 164 20 26 8 10 
Slepebåt – Eskorte  574 773 35 41 13 14 5 7 
Stykkgodsbåt  3070 44865 69 210 12 36 4 14 
Supply - Standby  3524 89421 82 284 18 42 6 17 
Tråler  792 5500 41 100 9 17 5 8 

Δ = gjennomsnitt 
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Tabell 5 Eksempler på lokale fartøy 

Navn 
Lengde 

[m] 

Bredde 

[m] 

Åsværfjord 84,8 17 

Gåsø Høvding 83,7 31 

Kristiansund 84,8 17 

Gåsø Odin 85,4 20 

Reisa 84,8 17 

Gåsø Freyja 84,6 16 

Gåsø Jarl 84,6 16 

Steigen 84,8 17 

Namsos 84,8 17 

Gåsø Viking 78,0 16 

Havtrans 84,8 17 

Dønnland 62,9 12 

Novatrans 62,8 12 

Viknatrans 62,8 12 

Frøystrand 64,1 12 

Viktoria Lady 53,8 13 

Veidnes 51,1 10 

Sørdyrøy 50,2 8 

MV Aqua Fjell 69,9 15 

MV Aqua Fjord 58,7 14 

MV Aqua Junior 68,4 12 

MV Aqua Lady 58,9 14 

MV Aqua Biostar 69,6 11 

MV Eidsvåg Marin 58,6 11 

MV Eidsvåg Omega 92,2 14 

MV Eidsvåg Opal 85,0 18 

MV Eidsvåg Pioner 74,7 14 

MV Eidsvåg Polaris 69,5 11 

MV Eidsvåg Vega 65,2 13 

MV Orion Explorer 58,6 11 

MV Rubin 69,9 15 

MV Vermland 90,0 14 

MV Vestland 69,6 13 
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8 VEDLEGG

Dybder i innseglingen

Figur 11 og Figur 12 illustrerer dybde og bredde av innseglingen i snitt som illustrert under. (Legg merke til at
dybden, oppe til høyre,varierer mellom snittene i Figur 12)

Figur 12Snitt av innseglingen

Figur 13Dybder i snitt av innseglingen

1
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Tilbakemeldinger fra intervju

8.2.1 Styrmann 1, fører båt 75m:
Her er det trangt og begrenset med retrettmuligheter ved dårlig vær, samtidig er det åpent mot SV som gjør at
man bør påregne en del nedetid på kai. Mindre båter, opptil 50m, vil derimot ha tilstrekkelig sjøareal til å
manøvrere selv under dårligere værforhold.

8.2.2 Styrmann 2, fører båt 115m (laste/transportskip med RoRo):
Her er det trangt og begrenset med retrettmuligheter, med mer enn 10 m/s vind vil ikke jeg tatt båten min opp
her. Området egner seg nok til mindre båter opp til 50-70m kanskje

8.2.3 Styrmann 3, fører båt 85m:
Det er trangt og begrenset med retrettmuligheter. Fraktebåter med minimum av motorkraft og trøstere vil bli
begrenset av været her, men båter med noe motor og trøsterkraft vil fint kunne bruke området. Båter inntil
120m vil kunne gå med rett båtkonfigurasjon, typisk servicebåter mm.
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Teknisk rapport Husvika kai 

Rapportnummer TR-T-00521FK 

  

Oppdragsgiver 

Selskap Frøya Kommune 

Kontaktperson Kitt Julie Hansen  

Oppdragsansvarlig 

Selskap 

Åkerblå AS 
Nordfrøyveien 413 
7260 SISTRANDA 
Org.nr 916 763 816 

Sammendrag 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Frøya kommune, og ser på egnetheten av Husvika som en potensiell 

havn.  

Dette er forsøkt belyst gjennom vurdering av miljøforholdene i området samt tilgjengelig areal og dybder. Det 

er også forsøkt å gi vurderinger på hva slags fartøy som vil kunne benytte Husvika eventuelt hvilke egenskaper 

disse fartøyene bør ha.  

Ut fra tilgjengelig informasjon om miljøforholdene er det gitt estimater på nedetid eller forhold som vil påvirke 

fartøyenes evne til å operere i området. Ut fra tilgjengelig areal er det gitt overslag på hvilke dimensjoner 

skipene ikke bør være større enn.  
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1 BAKGRUNN 

Åkerblå AS er engasjert av Frøya kommune for å vurdere og komme med innspill i forbindelse med etablering av 

havn ved Husvika på nordsiden av Frøya. Åkerblå AS er bedt om å belyse følgende i denne rapporten: 

1) Hva er det for type fartøy som kan benytte seg av skissert kaiområde ved Husvika? 

2) Ut i fra skissert kaiområde, har dere forslag på forbedringer eller kostnadseffektivere utforming? 

3) Hvilke avbøtende tiltak foreslås for å øke manøvrerbarhet og sikkerhet i og rundt kaiområdet? 

Åkerblå anser følgende aspekt som avgjørende for å vurdere Husvikas egnethet: 

1) Miljøforhold – vind, strøm og bølger 

2) Tilgjengelig areal – innsegling og manøvreringsareal 

3) Type fartøy – størrelse og manøvreringsevne 

Husvikas plassering er vist i Figur 1. 

 
Figur 1 – Husvikas plassering på nordsiden Frøya 
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Trafikk2013 – 2021

Gjennom tilgjengelig statistikkbasert påregistrert AIS datakan man se hvilke fartøy som benytter området i dag.
I perioden 2013 til i dag er det registrert ca. 10 000 passeringer(Figur 3) gjennomsundet mellom Hjertøyholmen
og Måsøya (markert med rødt i Figur 2). Ved å se på registrerte passeringer i 2020, fremkommer det at i snitt
krysser 4,7 skip innseglingen i døgnet (ca. 1700 totalt i 2020). Ut fra dette virker det rimelig å anta at det vil være
kapasitet til å øke trafikken, spesielt med tanke på at størsteparten av disse passeringene er mindre fartøy under
24m (814 passeringer)

Figur 2trafikk i området 2013 –2021 (skip >24m)

Fordelt etter fartøyenes lengde ser man at i denne perioden er en overvekt av fartøy mellom 70m-100m som
benytter området.

Figur 3Trafikk i området etter lengde
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Fokuserer man på de største fartøyene fremkommer det at det lengste og bredeste skipet var Norwegian Gannet 

med en lengde og bredde på henholdsvis 94,0m og 18,0m. Skipet med størst registrert dybde i datasettet var Ro 

Vision med en dybde på 8,0m. Begge de to nevnte skipene har thrustere og regnes å ha god manøvreringsevne.  

Skipsnavn DWT L B D 

NORWEGIAN GANNET 3427 94,0 18,0 7,4 
KEY NORTH 3743 90,0 14,4 6,2 
KEY WEST 3741 90,0 14,4 6,2 
RO FJELL 5500 87,5 17,0 6,8 
SCANBIO ORATECA 2681 85,0 13,4 4,8 
HAVTRANS 3650 84,8 17,0 6,5 
NAMSOS 4150 84,8 16,9 6,5 
GÅSØ FREYJA 4500 84,6 16,0 6,8 
GÅSØ JARL 4500 84,6 16,0 6,8 
RO VENTURE 6000 84,2 15,5 6,9 
RO VISION 6000 84,2 15,5 8,0 
HORDAFOR VI 3294 83,5 13,5 5,5 
AQUA SKILSOY 5312 82,3 16,0 7,4 
RO FORTUNE 5500 82,1 15,5 6,8 
RO WEST 5500 82,1 15,5 6,9 
RO NORTH 5500 82,1 15,5 6,9 
RO SERVER 5500 82,1 15,5 6,9 
BONA SAFIR 2249 81,7 11,0 4,1 
KS NORGE  80,2 11,6 4,7 
WEST STREAM 2550 80,0 13,0 5,8 
RONJA OCEAN 3800 79,9 18,0 7,2 
GÅSØ VIKING 3000 78,0 16,0 6,8 
FREYJA 2200 77,1 12,5 5,2 
AQUA KVALOEY 1230 76,9 15,0 6,7 
RONJA POLARIS 3582 75,8 16,0 6,4 
RO ARCTIC 5000 75,5 15,5 6,3 
KEY STAR 3065 74,7 12,7 6,0 
BONA SEA 1505 74,3 12,4 3,6 
HORDAFOR VII 4864 74,3 15,2 6,2 
EIDSVAAG PIONER 1467 72,9 13,6 7,9 
RO FJORD 3100 72,2 15,0 6,4 
RO MASTER 3090 72,1 15,0 5,6 
SCAN MASTER 1242 71,3 11,5 3,6 
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2 MILJØFORHOLD

Miljøforholdene ved Husvikavil påvirke fartøyene på flere vis og legge føringer for hvilke fartøy som kan benytte
kaianlegget, samt eventuell nedetid som følge av operasjoner som må avbrytes. Ved å se på tilgjengelig data fra
ulike kilder kan man danne seg et bilde av hvilke forhold som kan forventes.

Vind

For å beskrive vindforholdene ved Husvika tas det utgangspunkt i vindmålerstasjonene på Sula, Sandstad og
Veiholmen. Dataene fra disse stasjonene er vurdert som hensiktsmessige i denne sammenhengen, og tilstrekkelig
for å illustrere realistiske scenarier for potensiell nedetid ved Husvika.

I Figur 4 er vindrosene for de tre målestasjonene illustrert sammen med området rundt Husvikafor å gi et bilde
av vindforholdene lagt til grunn for denne rapporten. Legg merke til atdetre rosene ikke er skalert likt.

Figur 4Vindrosene for Sula (venstre), Sandstad (midten)og Veiholmen (høyre)

Ved å sette grenseverdier for vindhastighet, kan nedetid som følge av vind estimeres. Hvilke grenseverdier som
vil føre til nedetid vil avhenge av flere forhold (type fartøy, type operasjon og forhold ved kaiområdet). Selv om
det er noe usikkert i hvilken grad de er direkte overførbare til Husvika, vurderes følgende verdier like vel å
illustrere hvilken størrelsesorden det kan være snakk om.

- 12m/s –16m/s
- 10m/s –15m/s

I tillegg trekkes det frem at enkelte operasjoner kan være svært følsomme, selv for svært lav vind (5m/s).

Ut fra disse kriteriene sett opp mot datasettene fra Sula for perioden 1975-2014, Sandstad for perioden 2013-
2019 og Veiholmen for perioden 2003-2014fremkommer følgende prosentvise nedetid.
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Tabell 1Estimert nedetid som følge av vind

Vindhastighet

Prosentvis nedetid
Sula [%] Sandstad [%] Veiholmen [%]

Alle
retninger

Vest-nord
Alle

retninger
Vest-nord

Alle
retninger

Vest-nord

U10>5m/s 59,1 17,4 35,9 3,9 59,7 11,3
U10>7m/s 37,6 12,5 16,7 1,4 39,3 8,3
U10>9m/s 23,9 8,5 6,9 0,4 25,6 5,6
U10>11m/s 14,8 5,3 2,7 0,2 17,0 3,6
U10>13m/s 8,8 3,1 0,9 0,1 10,6 2,0
U10>15m/s 5,0 1,7 0,3 0,0 5,9 1,0

Forskjellene i resultatene mellom målestasjonene antas å skyldes ulik grad av skjerming fra topografi samt
plassering av selve målerne. Likevel antas det rimelig å anta at Husvika kan ligge et sted mellom disse. Vind er
vurdert å kunne føre til nedetid uavhengig avvindens retning (feks. kranoperasjoner med begrensninger) og er
estimert til opptil 25,6% ved et kriteriafor vind >9m/s(Veiholmen).

Hvordan varigheten av de estimerte nedetidene fordeler seg er noe som kan undersøkes videre dersom Husvika
skal realiseres. Dette for å bedre danne et bilde av hvordan nedetiden vil påvirke driften av havna (hyppige og
korte avbrekk eller lange sesongbetingede begrensninger)

Bølger

I tillegg til å være en faktor som kompliserer manøvrering og operasjoner vil vinden være en driver for
bølgeforholdene i området. Dette vurderes som spesielt relevant i sektoren vest-nord, og tilhørende vindforhold
er skilt ut i egne koloner for de trestasjonene iTabell 1 (markert i tabellen).

Det er ikke fremvist data for bølgeforholdene ved Husvika, dette bør undersøkes i forbindelse med eventuell
etablering av havn. Ut fra topografien rundt kaiområdet virkerdetlike vel rimelig å anta at bølgene i området (i
Nordskagvågen) vil være moderate. Like vel vurderes området utenfor og gjennom innseglingen som et område
som med fordel bør kartlegges med hensyn på hvilke bølgeforhold som kan forventes (høyde/periode og
hyppighet)

Ut fra tilgjengelig informasjon lar det seg ikke sette opp tilsvarende estimat for nedetid som følge av bølger som
for vind, selv om vind og bølger henger tett sammen. (vind kan forekomme uten bølger, men ikke omvendt – når
man ser bort fra dønninger).

Strøm

Det er ikke fremvist data for strømforholdene ved Husvika. Ut fra topografien rundt kaiområdet virker det likevel
rimelig å anta at strømforholdene inne ivågen(innenfor innseglingen) vil være moderate. Likevel anbefales det å
kartlegge strømforholdene både inne i bassenget,men ogsåi innseglingen da man kan se for seg at det under de
rette forholdene kan oppstå strømverdier som vil skjerpe kravene til innseglingens bredde.
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3 AREAL

Tilgjengelig areal vil være avgjørende for hvilke fartøy som kan benytte kaianlegget, krav til innseglingen og areal
for manøvrering vil (sammen med manøvreringsevne) definere dimensjonene påfartøy som kan benyttes. Dette
må også sees i sammenheng med miljøforholdene beskrevet over.

Følgende parametere anses som definerende for hvilke fartøy som kan benytte kaianlegget:

1) Dybder
2) Bredde på innseilingsområdet
3) Tilgjengelig areal for manøvrering

Videre er det tatt utgangspunkt i det området hvor bunnen er målt opp (som illustrert i Figur 5), dette betyr at
området lengst vest i bassenget (området hvor kaia planlegges)ikke er beskrevet i detalj.

Dybder

I figurene under illustreres dybdene i området rundt kaianlegget. For å få en bedre oversikt er det tatt med fire
figurer hvor dataene er vasketslik at områder dypere enn gitte verdier ikke synes (uten konturlinjer).

1. alle dybder er tatt med (illustrer også området hvor bunnoppmåling er tilgjengelig)
2. alle dybder dypere enn 10m tatt bort
3. alle dybder dypere enn 20m tatt bort
4. alle dybder dypere enn 30m tatt bort.

Fra figurene under ser man at det er relativt dypt i hele området, men at innseglingen er relativt smal og atalle
dybder i innseglingen (mellom Hjertøyholmen og Måsøya) er grunnere enn 20m. Videre ser man at inne i
bassenget er alle dybder (i det oppmålte området) større enn 10m, med unntak av områdene langs land samt
Kobbskjeret som strekker seg ca. 260mut fra land på østsiden av bassenget.
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Figur 5 Alle dybder 

 

 
Figur 6 dybder > 10m fjernet - innseglingen er ca. 58m på det smaleste 

 
Figur 7 dybder > 20m fjernet – alle dybder i innseglingen grunnere enn 20m 

 
Figur 8 dybder > 30m fjernet - alle dybder i innseglingen grunnere enn 30m 
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3.1.1 Bredde   

For å estimere hvor brede skip som kan benytte kaianlegget ved Husvika benyttes et forholdstall på 3,6-6,0 til 

grunn. Sammenligner man dette med Farledsnormalen fra Kystverket og bruker denne til et raskt overslag får man 

et forholdstall på ca. 4,5 for et skip med middels manøvreringsevne. Ut fra dette vurderes spennet over (3,6-6,0) 

som fornuftig. Legger man minste bredde fra Figur 6 til grunn (ca70m) vil det være mulig for skip med bredder på 

11,8m-19,7m å benytte innseglingen. Da er det tatt høyde for grunnen midt i innseglingen på 8,1m (markert med 

rød pil i figuren under). For fartøy som ikke påvirkes av denne grunnen blir den smaleste passasjen (også ca. 70m) 

mellom de to stakene syd i innseglingen. Figur 10 er hentet fra www.barentswatch.no og illustrerer AIS data fra 

området uke 10 2021. Avhengig av oppløsningen på AIS dataene fremkommer det at skipene fullfører 

kursendringen før innseglingen og holder en nokså rett kurs gjennom sundet, uten at de påvirkes av denne 

grunnen i særlig grad. Største registrerte skipsbredde i perioden 2013-DD var 18m bredde (Norwegian Gannet og 

Ronja Ocean) og indikerer at estimatene over samsvarer for skip med (antatt) god manøvreringsevne. 

 
Figur 9 Grunne i innsegling marker med rød pil  

 
Figur 10 AIS data uke 10 2021 
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3.1.2 Dybde 

I tillegg til tilgjengelig bredde vil dybden i innseglingen kunne bli en begrensende faktor for fartøyene. Dersom 

man legger til grunn, som en tommelfingerregel, at skipene skal ha en klaring til sjøbunn tilsvarende 20%-25% av 

skipets dypgang fremkommer det at skipenes dypgang begrenses til ca. 6,4m - 6,7m som følge av grunnen sentralt 

i innseglingen. Ut fra disse estimatene, kan det for de største skipene (størst dypgang) være nødvendig å planlegge 

ankomst/avgang med flo og fjære. Det skal her bemerkes at registrert skipstrafikk viser at skip med oppgitt dybde 

på 8m passerer innseglingen jevnlig (Ro Vision, 180 passeringer i 2021)  

Ser man bort fra denne grunnen, har innseglingen en dybde på ca 10m. Dersom grunnen ikke må hensyntas i 

innseglingen vil dette begrense skipenes største dypgang til ca 8,0-8,3m (gitt margin på 20,-25%). 

3.1.3 Lengde 

Som utgangspunkt for å vurdere mulig lengde av skipene er det sett på både innseglingen og tilgjengelig areal for 

manøvrering inne i bassenget. I innseglingen forbi nordsiden av Måsøyskjæra og inn mellom Hjertholmen og 

Måsøya legges følgende tommelfingerregel til grunn: Kurvens radius bør være 8,0-10,0 ganger skipets lengde. I 

Figur 11 er to sirkler med disse radiene plottet for et skip på 100m. Legger man figurene med registrerte AIS data 

til grunn, og antar at grunnen sentralt i innseglingen i liten grad påvirker fartøyene. Fremkommer det at inntil 

100m lange skip fint burde kunne bruke innseglingen. Det ser også ut til at skipene i stor grad fullfører 

retningsendringen utenfor innseglingen og holder en rett kurs inn innseglingen, noe som anses gunstig. Likevel 

kan det bemerkes at det hovedsakelig er brønnbåter som er registrert (i figurene med AIS data - Figur 10) og at de 

største av disse var ca. 85m og må antas å ha god manøvreringsevne. For skip med mindre manøvreringsevne vil 

innseglingen trolig begrenses til «mindre» skip.  

   
Figur 11 illustrasjon av innseglingens kurvede utforming 

For å manøvrere og snu fartøyene inne i havneområdet må det settes av tilstrekkelig areal til dette. Ved alminnelige 

forhold er en faktor på 4 ganger skipets lengde generelt akseptert som tilstrekkelig. I Figur 12 er en slik sirkel 

illustrert for et 100m langt skip, og viser god klaring mot tilstøtende grunnere områder (ca. 40m til grunnen rundt 

Kobbskjæret) samt ca. 115m til ventemerdene 19457-Nordskag.  Mot nord og vest for området er 

bunnoppmålingen mangelfull og klaring i disse retningene er derfor ikke tallfestet. Endelig plassering og 

dimensjoner på kaia vil også påvirke klaring til denne. For skip med baugthruster kan radiusen for manøvrering 
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reduseres til 1,5 ganger skipets lengde. Denne sirkelen er illustrert i samme figur (også denne for et 100m langt 

skip.)  

Isolert sett vil det være tilstrekkelig plass til et slikt manøvreringsområde, men det kan kreve en del manøvrering 

å knytte den største sirkelen (D=400m) opp mot innseglingen (tangent mot tangent), spesielt fra nordsiden. 

Avhengig av manøvreringsevne fremkommer det også at klaringen ned til ventemerdene kan bli begrensende, og 

at skip på 100m med begrenset manøvreringsevne kanskje er i overkant. For skip med god manøvreringsevne gir 

dette redusert radius på manøvreringsområdet, noe som forbedrer begge disse aspektene. Det antas derfor at 

større skip med god manøvreringsevne, større enn 100m, vil kunne benytte området.  

 
Figur 12 Manøvreringssirkel for et 100m langt skip – faktor 4 

I hvilken grad miljøforholdene vil påvirke nødvendig manøvreringsareal er noe usikkert, men det vurderes som 

sannsynlig at det vil påvirke negativt og føre til «ovalisering» av sirklene(kursen) i retning av aktuell 

miljøpåvirkning.  
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4 AVBØTENDE TILTAK

Grunner

Dybdene innenfor det oppmålte området fremstår i all hovedsak tilstrekkelige og i den grad det vil være behov for
tiltak vil dette trolig være i innseglingen for å øke tilgjengelig bredde/dybde. I Figur 13 og Figur 14 - Figur 16 er
figurenenoen definerende grunnerog snittillustrert. Det er trolig grunnen i snitt 2 og bredden i snitt 3 som i størst
grad påvirker forholdene i innseglingen.

Figur 13Dybder i innseglingsområdet

Figur 14snitt nr. 1

Figur 15snitt nr. 2

Figur 16snitt nr. 3
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Kai

Den foreslåtte kaia fremstår med en hensiktsmessig utforming. Hvor fartøyene i stor grad vil ligge på langs av
bassengets lengste strøklengde(strekning for oppbygging av bølger). I tilleggutnyttes kobbskjæret slik at den ikke
blir en utfordring under manøvrering langs kaia. Videre kan man også se for seg at enkelte skip kan utnytte
sydsiden av kaia(avhengig av dybdene i dette området) og på den måten øke tilgjengelig areal.Figur 17 illustrerer
hvordan området utenfor den foreslåtte kaia i dag benyttes som manøvrerings- og/eller venteområde. Dette
vurderes ikke som et problem, men vil kanskje stille krav til en viss koordinering i enkelte situasjoner. I tillegg bør
man trolig vurdere om rør og kabler i området er av en slik art at de må skiltes eller på annen måte sikres på annen
måte enn i dag.

Figur 17figuren er gjengitt på frihånd og kaias utforming kan avvike fra forslaget.
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5 KONKLUSJON  

Ut fra kapitelene over ser man at det er flere forhold det bør tas hensyn til ved etablering av havn ved Husvika.  

Miljø:   

- Vind: Avhengig av hvilket kriteria som leges til grunn vil det trolig måtte påregnes noe nedetid som følge 

av vind. Setter man kriteriet til 9m/s resulterer dette i nedetid mellom 6,9%-25,6%, mens det minst 

konservative kriteriet (vind >15m/s) gir mellom 0,3% - 5,9% nedetid.  

- Strøm og bølger: Det er ikke fremvist dokumentasjon på strøm- og bølgeforholdene ved Husvika. Ut fra 

topografien rundt havna virker det likevel rimelig å anta at påvirkning fra strøm og bølger (innenfor 

innseglingen) vil være moderate.  

Areal og dybder: 

- Dybdene i området (innenfor oppmålt område) ser generelt ut til å være tilstrekkelig, men med en grunne 

sentralt i innseglingen som trolig vil være definerende for skipene med størst dypgang. Legges dybden fra 

sjøkartene på 8,1m samt en tommelfingerregel på 20%-25% av fartøyenes dypgang til grunn, begrenses 

innseglingen til fartøy med dypgang mindre enn ca. 6,4m-6,7m. Ser man bort fra denne grunnen vil samme 

regel resultere i dypgang mindre enn ca. 8,0m -8,3m. 

- Ut fra bredden på innseglingen estimeres det at skip med bredder på 11,8m-19,7m vil kunne benytte 

innseglingen. Trolig vil lengde på skipene avgjøres av skipenes manøvreringsevne og evnen til å 

manøvrere mellom innseglingen og manøvreringsområde samt å benytte manøvreringsområdet på en 

forsvarlig måte. For skip med moderat manøvreringsevne vurderes en lengde på rundt 100m som øvre 

grense.  

Generelt virker det som at skip som skal benytte kaianlegget ved Husvika ikke bør være spesielt store, og at økt 

manøvreringsevne vil være en fordel. Større skip med begrenset manøvreringsevne vil trolig ha redusert 

mulighet til å kunne benytte kaianlegget på en sikker måte.  

Å sette helt spesifikke kriterier for hvilke skip som skal kunne benytte Husvika fremstår som svært komplekst 

uten å kjenne hvert enkelt fartøy og kaioperasjon. Likevel fremstår det som sannsynlig at det vil være utfordrende 

med vesentlig økning av dimensjonene eller tilsvarende reduksjon av manøvreringsevne sett opp mot fartøyene 

som i dag benytter området.  

Med hensyn på nedetid som følge av miljøforholdene fremstår Husvika som en godt skjermet havn, og at det 

kanskje er i området utenfor eller gjennom innseglingen som vil være den største begrensende faktoren. Det er 

heller ikke fremvist dokumentasjon på miljøforholdene inne ved kaiområdet. Dette bør dokumenteres dersom 

Husvika skal realiseres som kai. Det bør også tas høyde for at Kystverket kan komme med føringer som vil legge 

begrensinger for området og aktivitet som kan påvirke nedetid (eksempelvis los, dagslysseilas, fjerning av grunner 

og tilgang på taubåter). 
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6 GENERELLE BEMERKNINGER 

I denne rapporten er det forsøkt å belyse relevante aspekter når det skal etableres en havn. Det er forsøkt funnet 

generelle prinsipper eller tommelfingerregler som kan gi et inntrykk av hvilke egenskaper skipene som skal 

benytte havna bør besitte. Som konsekvens av til dels stor variasjon mellom både fartøy og prinsipper for 

etablering av havner er rapporten derfor lite spesifikk med hensyn på type fartøy. Gjennom arbeidet med denne 

rapporten har to aspekter blitt tydelige og begrenset muligheten for spesifikke og konkrete vurderinger:  

- Hvilke behov skal havna ved Husvika dekke.  

Ved å definere behovene som skal dekkes kan dimensjonerende fartøy enklere defineres ut fra hvilken 

type fartøy som dekker slike behov i dag. En slik tilnærming gir også muligheten for å gå dypere i 

egenskaper ved disse fartøyene i forhold til manøvreringsevne og eventuelle begrensninger, for eksempel 

i forhold til miljølaster.  
- Fartøyenes utvikling: 

Når behovene som skal dekkes samt hvilke fartøy som benyttes til dette i dag er definert, kan man i 

samarbeid med relevante rederier danne seg et bilde av forventet utvikling av fartøyene. Dette er viktig 

for å kunne vurdere havnas potensiale og egnethet fremover i tid (havnas levetid, for eksempel 30år).  

I tabellen under er eksempler på fartøy og deres hoveddimensjoner beskrevet. Etter at type industri som kan være 

aktuell i området er definert, kan dette være et utgangspunkt for å etablere en ide om hvilke fartøy som kan være 

aktuelle samt hvilke dimensjoner man kan forvente at disse skipene vil ha. Dersom Husvika skal være en havn 

hovedsakelig for fartøy knyttet til akvakultur, fremstår Husvika som et aktuelt alternativ. Dette med utgangspunkt 

i at dette ikke er av de største fartøyene samt at trolig har gode manøvreringsegenskaper (ut fra evnen til å 

manøvrere tett på oppdrettsanleggene). Like vel er det vanskelig å forutsi hvordan miljøforholdene vil påvirke 

deres evne til å gjennomføre operasjoner ved kai.  

Tabellen under er hentet fra Farledsnormalen utgitt av Kystverket og er datert 2016. Tar man brønnbåter som 

eksempel ser man at tabellen kanskje allerede er i ferd med å bli utdatert, da største lengde og bredde for disse 

skipene allerede er betydelig større enn 88m og 17m (Ronja Storm 116m lang og Gåsø Høvding 31m bred). Dette 

illustrer viktigheten av å ha en klar formening av hva havna skal dekke også i fremtiden.  

Tabell 2 Fartøysoversikt  

Fartøyskategori  
Bruttotonnasje 

BT 

Lengde over alt 

LOA 

Bredde over alt 

B 

Dypgang 

Dr 

Δ Max Δ Max Δ Max Δ Max 

Ambulansefartøy  46 144 18 24 5 9 1 2 
Ankerhåndteringsfartøy  3901 15620 79 122 18 27 7 9 
Bilferge  2595 75156 69 224 13 36 4 14 
Brønnbåt  732 3893 46 88 10 17 5 7 
Bulkfartøy  24584 195199 151 361 24 65 9 23 
Containerbåt  8228 141365 108 366 16 48 4 6 
Frysebåt  5168 13506 112 172 17 23 7 9 
Hurtigbåt  200 491 26 38 8 11 1 2 
Kabellegger  6487 14277 101 145 21 32 6 9 
Kjemikalietanker  13022 45452 140 229 23 37 9 15 
Konstruksjonsfartøy  7803 18367 120 161 23 31 7 9 
LNG - Gasstanker  84890 121597 259 295 40 49 11 13 
Oljetanker  91284 163346 270 335 47 60 17 23 
Sementfrakter  8920 15879 125 164 20 26 8 10 
Slepebåt – Eskorte  574 773 35 41 13 14 5 7 
Stykkgodsbåt  3070 44865 69 210 12 36 4 14 
Supply - Standby  3524 89421 82 284 18 42 6 17 
Tråler  792 5500 41 100 9 17 5 8 

Δ = gjennomsnitt 
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8 VEDLEGG

AIS data uke 1- uke 8 2021

Figur 18Uke 1 Figur 19Uke 2

Figur 20Uke 3 Figur 21 Uke 4

Figur 22Uke 5 Figur 23Uke 6

Figur 24Uke 7 Figur 25Uke 8
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TEMATISK RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL – AREALER 

TIL NÆRING. PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

 

Forslag til vedtak: 
1. Formannskapet i Frøya kommune ber kommunedirektøren varsle oppstart av arbeidet med 

tematisk rullering av kommuneplanens arealdel – arealer til næring, i henhold til plan- og 

bygningslovens § 11-12.  

2. Forslag til planprogram for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel - næringsarealer med 

vedlegg, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker jamfør plan- og 

bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.  

3. Det bes særlig om innspill på næringsarealer som vist i vedlagte mulighetsstudie, strategier for 

utvikling av næringsarealer beskrevet i planprogrammet og i mulighetsstudien, og forslag til 

utredningsprogram. 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Forslag til planprogram for tematisk rullering av KPA, juli 2021 

2. Mulighetsstudien for næringsarealer, juli 2021 

 

Saksopplysninger:   

 
Bakgrunn  

Den konkrete bakgrunnen for en tematisk rullering av kommuneplanens arealdel med tema næring, 

er direkte forankret i behandlingen av gjeldende kommuneplanenes arealdel som ble vedtatt i 

oktober 2019, og i kommunens vedtatte planstrategi for perioden 2020- 2024, samt strategisk 

næringsplan for perioden 2014-2018. 
 
Gjeldende kommuneplans arealdel (2018- 2030) ble vedtatt i oktober 2019 der eksisterende og 14 nye 

framtidige arealer til næringsutvikling er avsatt på juridisk bindende kart med planbestemmelser. 

 

I forarbeidene ble eksisterende næringsarealer, eventuell utvidelse av eksisterende næringsarealer og 

forslag til nye næringsarealer gjennomgått, men deltagelsen fra næringsaktørene var forholdsvis lav. 

 

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2020-2024 fra sak 99/20 i kommunestyret, 

29.10.20, står følgende under seksjon for næring: 

 

«Det har vært signalisert fra politisk hold at en ønsker å tilrettelegge og konsentrere 

Næringsutviklingen, både for de som er avhengige av tilgang til sjø, og de som ikke trenger 

tilgang til sjø. Det er derfor viktig for kommunen å revidere sin strategiske næringsplan, slik 

at en etterpå kan jobbe målbevisst for å sikre næringen de arealene de trenger, uten at dette 

skal gå unødvendig ut over både innbyggere og naturmangfold».  



 

I planstrategien er det derfor lagt opp til en tematisk revidering av kommuneplanens arealdel for 

næringsområder parallelt med revidering av kommunens strategiske næringsplan. 

 

Strategisk næringsplan for perioden 2014 – 2018 sier følgende: 

 

Visjon:  

«Frøya kommune har kraft og mangfold som sin visjon. Her på Frøya skal det være rom for 

å satse og vilje til å bidra, og vi har det i oss at det er viktig å spille hverandre gode». 

 

Under punkt 2: Frøya skal bli internasjonalt ledende på marine næringer, punkt 2.1. Tilrettelegging av 

areal står følgende: 

«..Tilgang på gode næringsareal er viktig når man skal tiltrekke seg nye bedrifter og 

gründere. 

Det er også særs viktig at Frøya har nok næringsarealer med tanke på den veksten som har 

vært, er og vil komme i havbruksnæringen». 

 

Under tiltak står følgende: 

Tiltak: 

- Samhandling og godt samarbeid mellom kommune og næringsliv må styrkes. 

- Styrke markedsføringen av arealer og arbeide med å tiltrekke oss nye bedrifter. 

- Aktivt søke nye aktører til å etablere seg på nye eller tilgjengelige næringsarealer. 

 

Strategisk næringsplan skal revideres samtidig med tematisk rullering av KPA og skal ferdigstilles til 

samme tid. 

 

Overordnede mål, nasjonale føringer og utdyping av lokale planer og føringer 

For utdyping av nasjonal, regionale og lokale føringer vises det til kapitlene 3 og 4 i vedlagt forslag til 

planprogram. 

 

Tematisk rullering av kommuneplanens arealdel med tema næring 

Generelt 

Frøya kommune er et samfunn i kraftig vekst. Dette betyr at det må planlegges godt for alle behov. 

En ser derfor oftere at tematiske rulleringer av kommuneplanens arealdel vil kunne være et viktig 

middel for å tilpasse kommunen etter fremtidens behov. Dette åpner opp for at planen ofte oppdateres 

etter endringer i utfordringsbildet i kommunen, samtidig som at man forhåpentligvis får redusert 

antallet dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel. 

 

Tema næringsarealer 

I denne tematiske rulleringen skal det som hovedsak ses på mulighet for utvidelse av eksisterende 

næringsarealer, samt muligheter for nye næringsområder. Det skal i tillegg ses på arealer som ligger 

nært sjø, arealer på land og muligheter sentrumsnært (Sistranda). Det vil også bli gjort noen mindre 

arealjusteringer for andre arealformål, presisering av bestemmelser og kartkorrigeringer. 

 

Planen vil følge planavgrensning i gjeldende arealplan og omfatte hele kommunens land- og sjøarealer. 

Arealendringer vil medføre endringer i forhold til kommunedelplanen for Sistranda. 

For landskapsvernområdet og naturreservatet i Froan gjelder Forskrift om vern for Froan naturreservat 

og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, Sør-

Trøndelag. 

 

Planoppstart og planprogram  



I følge PBL §§ 4-1 og 11-13 skal det utarbeides et planprogram ved oppstart av planarbeidet med 

kommuneplanens arealdel. Planprogrammet skal beskrive planarbeidets formål, rammene for 

gjennomføring av planarbeidet med nødvendige utredninger, planprosessen med frister og opplegget for 

medvirkning. Planprogrammet kan beskrives som en kontrakt som avtaler hvordan planarbeidet skal 

gjennomføres. Det kan allikevel forekomme endringer på bakgrunn av nye vurderinger eller kunnskap.  

 

Følgende prosess følger planprogrammet til vedtak. 

- Forslag til planprogram legges fram for formannskapet som legger dette ut på høring. 

- Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker samtidig med varsel om 

planoppstart. 

- Åpent informasjonsmøte/eventuelt digital innbyggermedvirkning (avhengig av 

Coronasituasjonen) avholdes i høringsperioden. 

- Planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret. 

 

For beskrivelse av videre planprosess vises det til forslag til planprogram, kapittel 2. 

 

Medvirkning 
Gjennomført medvirkning med kommunens næringsliv 

Følgende involvering er gjennomført for næringsarealer i forkant av rulleringen: 

- Digitalt oppstartsmøte med næringslivet i kommunen den 27.04.21. 

- Spørreundersøkelse til næringslivet - næringenes egne ønsker i forhold til areal, beliggenhet, 

kompetanse og andre behov. Undersøkelsen er gjennomført og oppsummert av Blått 

kompetansesenter, se Mulighetstudien, vedlegg 1 til planprogrammet. 

Videre medvirkning 

Kommunen er forpliktet gjennom PBL å invitere til medvirkning og involvering fra mange ulike aktører 

gjennom planprosessen. Gjennom å invitere til å gi innspill gjennom annonse planoppstart, høring 

planprogram og høring av forslag til plan, inviterer man innbyggere, næringsliv, frivillige 

organisasjoner og andre interessenter til medvirkning.  

 

Kommunen ønsker særlig å få innspill fra næringslivet, men alle er velkomne til å gi innspill da all 

arealbruk og endring av arealbruk angår alle i kommunen. Kommunedirektøren ber formannskapet gi 

råd om hvilket omfang av medvirkning det skal legges opp til i videre planprosess.  

 

Næringsarealer 
Frøya kommune skal sikre arealer/arealreserver for næringsareal i et langt perspektiv. 

 

Forslag til prioritering av areal til næring 

Prioritering av areal til næring er avhengig av: 

- Kommunens overordna strategi for næringsutvikling.  

- Næringens egne ønsker og prioriteringer. 

- Geografisk prioritering og «fortettingsstrategi», bærekraftig næringsutvikling. 

- Vurdering av kostnader. 

- Eierskapsstruktur og praktisk tilrettelegging av tomter til næring. 

- Arealers egnethet for næringsetablering. 

- Konsekvenser for andre interesser. 

- Mulighet for etappevis utbygging ved utvidelser av eksisterende arealer og nye arealer. 

 

Visjon og intensjoner i gjeldende strategisk næringsplan er utgangspunkt for dette arbeidet.  

 

Revidering av arealstrategi for næringsutvikling 



Ved tematisk rullering av KPA med tema næring, vil det utvikles forslag til hvordan arealbruk til 

næring skal prioriteres og forslag til konkrete utvidelser av eksisterende næringsarealer og muligheter 

for nye næringsarealer. Når strategisk næringsplan revideres parallelt sees disse to planene i 

sammenheng.  

 

Igangsatte utredninger 

Det er gjort omfattende utredninger av framtidige næringsarealer i forkant av planprogrammet. Disse 

utredningene har gitt bakgrunnskunnskap og grunnlag for seinere siling og prioritering av framtidige 

næringsarealer. Utredningene finnes som vedlegg til mulighetsstudien, vedlegg 1 til planprogrammet. 

 

Igangsatt medvirkning og utredninger som legger føringer for prioritering av areal til næring: 

- Spørreundersøkelse - næringenes egne ønsker i forhold til areal, beliggenhet, kompetanse og 

andre behov. Gjennomført og oppsummert av Blått kompetansesenter. 

- Mulighetsstudie - vurdering av egnethet og overordna konsekvensvurderinger av alle 

næringsarealer som er avklart i plan, forslag til utvidelser og forslag til nye næringsarealer. 

Gjennomført av arbeidsgruppa. Mulighetsstudien er vedlagt, vedlegg1, og vil gi grunnlag for 

prioriteringer. 

- Egnethet for havning, 2 områder, Husvika, Skarpneset. Utredet av Åkerblå.  

- Naturkonsekvenser (Hubro) for 4 områder (Husvika, Skarpneset, Stormyran og 

Tuvneset/Storheia. Utredet av Martin Pearson. 

- NIN kartlegging 2 områder – Stormyran, Skarpneset (gjøres i løpet av sommeren 2021). 

- Kostnadsutredninger for 6 områder, Husvika, Nordhammarvika (A1 og A2), Skarpneset (A1 

og A2), Stormyran. Utredet av Prosjektutvikling Midt- Norge. 

 

Næringenes egne ønsker og innspill - oppsummering spørreundersøkelse 

Blått kompetansesenter utførte en spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets behov i 

tidsperioden 27.04.21 til 20.05.21. Dette ble gjort som del av arbeidet med revisjon av strategisk 

næringsplan og er en viktig del av medvirkningsstrategien.  

 

Målgruppen for spørreundersøkelsen var virksomheter fra alle bransjer på Frøya. 45 bedrifter ble 

intervjuet på telefon og tre bedrifter har presentert egne behov på oppstartsmøte. Nedenfor er 

resultatene oppsummert for spørsmål som er relevant for vurdering av næringsarealer, se også vedlegg 

1 til planprogrammet.  

 

Oppsummering fra spørreundersøkelse om næringens egne ønsker. Kilde: Blått kompetansesenter. 
Spørreundersøkelse om næringens egne ønsker – oppsummering 

Dersom behov for næringsarealer: 

Størrelse på arealbehov - 19 ønsker større areal 

- Arealbehov fra 40 – 20 000 kvm. 

- 11 stk. arealbehov fra 300 – 7000kvm 

Utvidelse eller nytt område - 13 ønsker mer areal på nye lokasjoner 

Hvor mener du arealet bør 

være? 

- Hovedsakelig Sistranda/Hammarvika 

- Også Uttian, Flatval, Leirvik 

Hvorfor sjønært areal? - Gjester kommer sjøvegen 

- Mye inn og ut av varer sjøvegen 

Hvis nytt område, hvilke hvilken 

bransje /bedrift ser du deg tjent 

med å være samlokalisert med? 

- 7 ønsker nærhet til sjømatnæringen 

- Flere ønsker nærhet til sentrum, handelsstand og kafe- og 

utstyrsleverandører 

Hvilke spesielle behov har du i 

forhold til ifrastruktur? 

- 6 bedrifter har behov for vann og kloakk 

- 8 bedrifter har behov for fiber og strøm 

- 8 bedrifter har behov for bedre og tryggere vei 

- 5 bedrifter har behov for havn- og kaiområde 

- Bedrifter i øyrekka har behov for bedre ferjeforbindelse 

Andre forutsetninger som bør 

være på plass 

- Nært hovedveg – mye varer inn og ut 

- Tett opp mot oppdrettsnæringen 



- Kaiplass – service og utstyr 

- Kort veg til boligområder 

- Parkering 

- God lagringsplass 

 

Geografisk prioritering 

Det er viktig å kunne tilby variasjon i geografisk beliggenhet for næringsarealer. Næringslivet har 

ønske om både spesielle steder og nærhet til annet næringsliv. Næringsarealer er derfor forslått 

gruppert på:  

- Sjønært areal.  

- Landarealer. 

- Sentrumsnære arealer (fra Melkestaden til og med Siholmen) 

 

Vedlagte mulighetsstudie viser næringsarealer fordelt etter denne inndelingen. 

 

Det er videre et uttrykt forslag til strategi for arealbruk til næring at: 

- Det avsettes nok næringsarealer. 

- Næringsarealer konsentreres. 

- Rett virksomhet på rett sted. 

- Det utvikles næringsklynger.  

- Utbyggingsrekkefølge prioriteres mellom like gode egnete arealer.  

- Planlegging av etappevis utbygging innenfor et næringsareal og krav om ferdigstilling av en 

etappe før den neste etappen påbegynnes (krav i reguleringsplan). 

 

Vurdering av kostnader  

En grov kostnadskalkyle er gjennomført av Prosjektutvikling Midt-Norge for områdene Husvika, 

Nordhammarvika (A1 og A2), Skarpneset (A1 og A2) og Stormyran. 

 

Resultatet er innarbeidet i vedlagte mulighetsstudie, vedlegg 1. Det vurderes i videre prosess om det vil 

være nødvendig med ytterligere kostnadsvurderinger fram til vedtak av plan.  

 

Eierskap, regulering og praktisk tilrettelegging av tomter til næring  

Kommunen skal styre arealbruken og utviklingen av arealer. Dette gjøres i første rekke gjennom 

kommuneplanens arealdel der det tas stilling til hvilke arealer som skal avsettes til næring. Deretter 

blir det primært opp til private aktører/ interessenter å sørge for reguleringsplanleggingen. For større 

næringsområder kan det være formålstjenlig at kommunen sørger for reguleringsplanprosessen 

(detaljreguleringsplan). 

 

I mulighetsstudien, vedlegg 1 til planprogrammet, foreslås en strategi for i hvilken grad kommunen 

eller private aktører skal eie grunn, sørge for regulering, opparbeide teknisk infrastruktur til tomta eller 

også opparbeide infrastruktur innenfor tomta. 

 

Å utarbeide en slik strategi som skal ligge til grunn for kommunal involvering ved næringsetableringer, 

vil gi en forventningsavklaring og skape forutsigbarhet både for næringen og kommunen. 

 

For utdyping av dette vises det til kapittel 5.1.7 i planprogrammet. 

 

Mulighetsstudien 

Mulighetsstudien, vedlegg 1 til planprogrammet, er en omfattende gjennomgang av eksisterende 

næringsarealer, muligheter for utvidelser av dagens næringsarealer og muligheter for nye 

næringsarealer. Mulighetsstudien er en beskrivelse av hvert enkelt næringsområde, for det meste basert 

på eksisterende faktaopplysninger og foran nevnte nye utredninger. Det vises til mulighetsstudien for 

utdyping av fakta og vurderinger.  



 

Alle arealer er vurdert ut fra egnethet i forhold til et bestemt kriterieoppsett. For mulige 

utvidelsesområder og nye områder er det i tillegg vurdert konsekvenser for miljørelaterte forhold og 

samfunnsrelaterte forhold. Konsekvensvurderingen er for de fleste områder godt nok for dette 

plannivået, men for enkelte områder og tema er det forhold som ytterligere må utredes. Disse er satt inn 

i forslag til utredningsprogram.  

 

Det vises til Mulighetsstudien for næringsarealer (juli 2021) for detaljer om egnethetskriterier, 

konsekvensvurderinger og detaljer om hvert enkelt område. 
 

Totalt arealregnskap for næring 

En oppsummering i mulighetsstudien viser at til sammen 9 av næringsområdene som i dag er avklart i 

plan, har ledige arealer på til sammen 333 daa. Disse arealene har ikke utvidelsesmuligheter. 5 av 

arealene er sjønære og to ligger sentrumsnært. 

6 andre næringsarealer er avklart i plan og har i tillegg framtidige muligheter for utvidelsesarealer 

(som i dag ikke er avklart i plan). Ledige arealer på disse 6 områdene er på til sammen 289,5 daa og 

utvidelsesmulighetene ligger på 183 daa. Alle disse arealene er sjønære arealer, og ett sentrumsnært. 

 

I mulighetsstudien er det vurdert til sammen 4 helt nye områder. Dette utgjør til sammen 618,5 daa 

med forslag til nytt næringsareal. Av disse er kun ett areal sjønært, og ett er sentrumsnært. Det er til 

sammen utredet muligheter for nye næringsarealer på til sammen 801,5 daa. 

 

Totalt betyr dette at det finnes 622,5 daa ledig areal (ubebygd) på allerede avklarte næringsarealer i 

plan. I mulighetsstudiet foreslås det en ytterligere avsetning på 801,5 daa. Dette vil gi en samlet 

næringsarealressurs for kommunen på totalt 1 424 daa, hvorav 150,6 daa er sentrumsnært. 

 

 
 

Andre arealendringer 

I forbindelse med utarbeiding av forslag til plan vil også noen få andre arealer foreslås endret. Dette 

gjelder: 

- Mulig tilbakeføring av areal til LNF. 

- Mulig opphevelse av reguleringsplaner. 

- Boligfelt – Stølan Svellingen. 

- Småbåthavn – Skagan. 

- Areal til forskning og utvikling (FOU-areal) i sjø. 

- Gammel sykehjemstomt – Nordhammarvika – mulig endring av formål. 

 

Revisjon av bestemmelser til planen 

Det er gjort erfaringer ved bruk av planbestemmelsene siden gjeldende plan ble vedtatt i 2019. Ut fra 

disse erfaringene kan det bli nødvendig å foreslå noen endringer. Det viser seg at noen bestemmelser 

trenger å tydeliggjøres. Tydeliggjøringen vil i noen tilfeller gjenta forhold som står i plan- og 

bygningsloven, men som er viktig å framheve for å lette forståelsen av innholdet. Det vil arbeides 



videre med justeringer av planbestemmelser fram mot forslag til plan foreligger. Vesentlige endringer 

av bestemmelsene vil sendes på høring sammen med resten av plandokumentene. 

 

Karttekniske justeringer  

Det vil vurderes om det skal gjøres noen karttekniske justeringer som f.eks. å justere grenser for 

arealformål i tråd med eiendomsgrenser o.l. Eventuelle større justeringer vil bli gjort før forslag til plan 

legges ut på høring 

 

Utredningsprogram 

Planprogrammet har i kapittel 6 forslag til utredningsprogram som viser hvilke arealer som skal endres 

i den tematiske rulleringen, utredningsbehov, hva som skal konsekvensutredes og KU- metodikk.  

 

Vedlagte mulighetsstudie for næringsarealer, vedlegg 1 til planprogrammet, er en egnethetsvurdering 

og en konsekvensutredning som i utgangspunktet er god nok på dette plannivået. De forhold som ikke 

er godt nok utredet i mulighetsstudien inngår i utredningsprogrammet og vil måtte utredes før forslag 

til plan foreligger. I tillegg kan det komme innspill til flere forhold som må utredes under høringen av 

planprogrammet. Det er ikke foretatt en ROS-analyse av næringsarealene. 

 

I høringen av planprogrammet ønskes det innspill til næringsarealer, tema som bør utredes og 

utredningsbehov. 

 

Vurdering:  

I tråd med krav i plan- og bygningsloven, beskriver forslag til planprogram bakgrunnen for tematisk 

rullering av kommuneplanens arealdel, planarbeidets formål, rammene for gjennomføring av 

planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. I tillegg er det gitt en oversikt over 

næringens egne ønsker og innspill, utgangspunkt for geografisk prioritering, vurdering av kostnader, og 

forslag til modell for eierskap, regulering og praktisk tilrettelegging av tomter til næring. Forslaget 

inneholder også noen få andre forslag til arealendringer, samt forslag til utredningsprogram. 

 

Vedlagt forslag til planprogram, ligger en omfattende mulighetsstudie for næringsarealer i Frøya 

kommune. Oppsummert viser mulighetsstudien at det finnes 622,5 daa ledig areal (ubebygd) på 

allerede planavklarte næringsarealer. I mulighetsstudien foreslås det en ytterligere avsetning på 801,5 

daa. Dette vil gi en samlet næringsarealressurs for kommunen på totalt 1 424 daa, hvorav 150,6 daa er 

sentrumsnært. 

 

Forslag til planprogram med tema næring er et resultat av gjeldende kommuneplanens arealdel (oktober 

2019), kommunens planstrategi (oktober 2020), innspill fra kommunens næringsaktører (vår 2021), 

samt mulighetsstudien for næringsarealene med utredninger (juli 2021). 

 

Kommunedirektøren har vektlagt medvirkningsprosess med næringslivsaktørene i forarbeidene til 

forslag til planprogram. Kommunedirektøren ber om at formannskapet gir råd om grad av videre 

involvering/ medvirkning som bør gjennomføres fram til endelig vedtak. Dette kan være videre 

prosesser med næringslivsaktørene, åpne folkemøter, digital medvirkning, direkte dialog med berørte 

grunneiere ol. 

 

Det følger av plan- og bygningslovens § 11-13 at planprogrammet skal ligge til høring og offentlig 

ettersyn i minst 6 uker.  

 

Kommunedirektøren tilråder formannskapet å vedta at forslag til planprogram sendes ut på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 



 

Forhold til overordna planverk:  

Planprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i kommunal planstrategi (2020) kommuneplanens 

arealdel (2019), kommuneplanens samfunnsdel (2015) og strategisk næringsplan (2014 – 2018).  

 

Økonomiske konsekvenser:  

Se avsnitt om vurdering av kostnader og avsnitt om eierskap, regulering og praktisk tilrettelegging av 

tomter til næring.  

 

 

 

 



  
 

 

 

PLANPROGRAM 
Tematisk rullering av kommuneplanens arealdel 

Arealer til næring 

Juli 2021 

Sammendrag 
Kommuneplanens arealdel for Frøya kommune ble vedtatt høsten 2019. I ettertid har det 

blitt oppdaget at antallet og størrelsen på områder avsatt til næring i den nye planen er for 
lite for den enorme veksten som kommunen opplever. Det ble derfor i kommunens 

planstrategi bestemt at det skulle gjennomføres en tematisk rullering av arealplanen for 
næringsområder. Dette dokumentet er planprogrammet for tematisk rullering av 

kommuneplanens arealdel med tema næringsarealer. 
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Fakta om Frøya kommune 
Folketall 21.12.20: 5 204 
Født (2020): 71 
Død (2020): 32 

Nettoflytting (2020): 16 
Antall husstander: 2 513  
Antall fritidsboliger: 1 085 

Landareal: 230 km2  

Totalt oppdrettslokaliteter: 46 
Fiskerimantall: 97 
Bedrifter/ foretak på Frøya: 644 

Kilde: trondelagitall.no 
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Forord 
 

Hovedhensikten med planarbeidet er å fastsette langsiktige rammer for arealutviklingen for 
næringsarealer i Frøya kommune. 

I Frøya kommunenes planstrategi som ble vedtatt 29.10.20, ble følgende strategi vedtatt: «En ønsker 
å tilrettelegge og konsentrere næringsutviklingen, både for de som er avhengige av tilgang til sjø, og 
de som ikke trenger tilgang til sjø. Det er et ønske om å kanalisere rett virksomhet til rett sted.» 

Frøya kommune har som følge av dette startet opp arbeidet med tematisk rullering av 
kommuneplanens arealdel med tema næringsarealer. 

I tematiske rulleringen av kommuneplanens arealdel skal det som hovedsak ses på mulighet for 
utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt muligheter for nye næringsområder. Det skal 
vurderes arealer som ligger nært sjø, arealer på land og muligheter sentrumsnært (Sistranda). Det vil 
også bli gjort noen mindre arealjustering for andre arealformål, presisering av bestemmelser og 
kartkorrigeringer. 

Et planprogram gjør rede for hva som er gjort så langt og hvordan det skal arbeides videre med 
rullering av kommuneplanens arealdel fram mot vedtak. Det er utarbeidet en mulighetsstudie 
(vedlegg 1) der eksisterende næringsarealer, muligheter for utvidelse av disse og muligheter for nye 
næringsarealer er vurdert med tanke på egnethet. Det er gjort en konsekvensvurdering av mulige 
utvidelsesarealer og ny arealer. Mulighetsstudien som er utarbeidet for næringsarealer vil inngå som 
en samla del av konsekvensutredningen for kommuneplanen. Planprogrammet beskriver hvilke 
temaer som skal utredes ytterligere.  Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og 
negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode 
beslutninger. Planprogrammet beskriver også opplegg for medvirkning. 

Planprogrammet skal på høring slik at alle kan komme med innspill som igjen vil legges til grunn for 
videre arbeid med plandokumentene. 

 

 

 

Frøya kommune 17.08.21 
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1 Innledning 
1.1 Sterk vekst i næringslivet 
Frøyasamfunnet er i en rivende utvikling. De siste årene har kommunen opplevd en sterk 
befolkningsvekst og et næringsliv i sterk vekst. Frøya kommune jobber for at denne trenden skal 
kunne fortsette. Det er nødvendig med planer som legger strategier for hvordan kommunen skal 
sikre videre utvikling. Dette skal det bygges videre på og Frøyas fortrinn utnyttes. Næringslivet er 
spesialisert mot havbruk og deler av fiskeri og næringsaktører på Frøya har tatt en internasjonalt 
ledende rolle innenfor dette området. Hovednæringen er oppdrett og foredling av laks, og 
kommunen opplever også en kraftig vekst blant lokale underleverandører. Samtlige næringer har 
stor andel av lokalt eierskap. Med eiere som har tro på lokalsamfunnet og som velger å ekspandere i 
lokalsamfunnet, fortsetter utviklingen, med befolkningsvekst og økende verdiskaping. 

1.2 Hensikten med planen 
Hovedhensikten med planen er å foreta en rullering av kommuneplanens arealdel med tema 
næringsarealer, noe som er en oppfølging av Frøya kommunes planstrategi:  

«En ønsker å tilrettelegge og konsentrere næringsutviklingen, både for de som er avhengige av 
tilgang til sjø, og de som ikke trenger tilgang til sjø. Det er et ønske om å kanalisere rett virksomhet til 
rett sted». 

1.3 Bakgrunn 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 
sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 
Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 
27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet 
med planen.  

Kommuneplanens samfunnsdel (2015):                                                                                                    

Frøya kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel (samfunnsplanen) i 2015. Samfunnsplanen 
gir mål og prioriteringer for utvikling av samfunnet som helhet. Ved rullering av kommuneplanens 
arealdel i 2018 – 2030, så var samfunnsplanen en grunnleggende bit av planens oppbygging.  

- Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 
- Satse på nye næringer. 
- Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 
- Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  
- Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 
Gjeldende kommuneplanens arealdel 2018- 2030 ble vedtatt i oktober 2019 der eksisterende og 14 
nye framtidige arealer til næringsutvikling er avsatt på juridisk bindende kart med planbestemmelser. 
I forarbeidene ble eksisterende næringsarealer, eventuell utvidelse av eksisterende næringsarealer 
og forslag til nye næringsarealer gjennomgått, men deltagelsen fra næringsaktørene var forholdsvis 
lav. 
 
Planstrategi for Frøya kommune 2020- 2024 
I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2020-2024 fra sak 99/20 i kommunestyret, 
29.10.20, står følgende under seksjon for næring:  
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«Det har vært signalisert fra politisk hold at en ønsker å tilrettelegge og konsentrere 
næringsutviklingen, både for de som er avhengige av tilgang til sjø, og de som ikke trenger tilgang til 
sjø. Det er derfor viktig for kommunen å revidere sin strategiske næringsplan, slik at en etterpå kan 
jobbe målbevisst for å sikre næringen de arealene de trenger, uten at dette skal gå unødvendig ut 
over både innbyggere og naturmangfold». 
 
I planstrategien er det derfor lagt opp til en tematisk revidering av kommuneplanens arealdel for 
næringsområder parallelt med revidering av kommunens strategiske næringsplan. 
 

1.4 Tematisk rullering av kommuneplanens arealdel med tema næring   
Frøya kommune er et samfunn i kraftig vekst. Dette betyr at det må planlegges godt for alle behov. 
En ser derfor oftere at tematiske rulleringer av kommuneplanens arealdel vil kunne være et viktig 
middel for å tilpasse kommunen etter fremtidens behov. Dette åpner opp for at planen ofte 
oppdateres etter endringer i utfordringsbildet i kommunen, samtidig som at man forhåpentligvis får 
redusert antallet dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel.  
 
I denne tematiske rulleringen skal det som hovedsak ses på mulighet for utvidelse av eksisterende 
næringsarealer, samt muligheter for nye næringsområder. Det skal i tillegg ses på arealer som ligger 
nært sjø, arealer på land og muligheter sentrumsnært (Sistranda). Det vil også bli gjort noen mindre 
arealjustering for andre arealformål, presisering av bestemmelser og kartkorrigeringer. så har trenger  

1.5 Planavgrensning 
Planen vil følge planavgrensning i gjeldende arealplan og omfatte hele kommunens land- og 
sjøarealer. Arealendringer vil medføre endringer i forhold til kommunedelplanen for Sistranda.  

For landskapsvernområdet og naturreservatet i Froan gjelder Forskrift om vern for Froan 
naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya 
kommune, Sør-Trøndelag.  

1.6 Arealreserver 
Ved forrige rullering ble noen urealiserte områder tatt ut av planen, enten for å frigjøre områdene 
eller flytte de til mer gunstige eller ønskede plasseringer. 

Ved denne rulleringen vil det foretas en ny vurdering av kommunens arealreserver for å se om 
lignende tiltak kan gjennomføres. Dette er i hovedsak for å kunne tilrettelegge for næring, men 
ekskluderer ikke muligheten for at andre formål tas ut av planen. 

1.7 Fortetting 
Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting av eksisterende utbygde og 
vedtatt utbygde arealer heller enn åpning av nye utbyggingsområder. Dette for å kunne bidra til en 
bærekraftig utvikling med søkelys på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i 
tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en 
arealbruk som reduserer mulige konflikter mellom ulike interesser.  
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2 Planprosessen 
 

2.1 Organisering 
Tematisk rullering av kommuneplanens arealdel med tanke på næringsarealer er utarbeidet med 
følgende organisasjonsstruktur.  
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2.2 Plandokumenter 
Kapittel 4 i PBL omhandler kravene til kommunens utarbeiding av 
kommuneplanens arealdel. En rekke dokumenter skal utarbeides 
underveis og inngå i planmaterialet.  

- Planprogram 
- Revidert arealplankart  
- Revisjon av planbestemmelsene. Planbestemmelsene 

utarbeides etter PBL.  
- Forenklet planbeskrivelse med konsekvensutredning for nye 

utbyggingsområder. 
- ROS-analyse for alle nye utbyggingsområder 

 

2.3 Planoppstart og planprogram 
Det følger av PBL §§ 4-1 og 11-13 skal det utarbeides et planprogram 
ved oppstart av planarbeidet med kommuneplanens arealdel. 
Planprogrammet skal beskrive planarbeidets formål, rammene for 
gjennomføring av planarbeidet med nødvendige utredninger, 
planprosessen med frister og opplegget for medvirkning. 
Planprogrammet kan beskrives som en kontrakt som avtaler hvordan 
planarbeidet skal gjennomføres. Det kan allikevel forekomme endringer 
på bakgrunn av nye vurderinger eller kunnskap. Følgende prosess følger 
planprogrammet til vedtak. 

- Utkast til planprogram legges fram for formannskapet som 
legger dette ut på høring. 

- Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker 
samtidig med varsel om planoppstart. 

- Åpent informasjonsmøte/eventuelt digital innbyggermedvirkning (avhengig av 
Coronasituasjonen) avholdes i høringsperioden. 

- Planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret. 
 

Det inviteres til innspill på teamet næringsarealer.  

2.4 Regionalt planforum 
Behov for å drøfte problemstillinger/utkast til resultatdokumenter i Regionalt planforum vil bli 
vurdert fortløpende og gjennom hele planprosessen.  

Diskuterte arealer i regionalt planforum 
Flere av næringsarealene har den 05.05.21 og 16.06.21 vært diskutert i regionalt planforum. Innspill 
fra regionalt planforum er ivaretatt og innarbeidet i vedlagt mulighetsstudie (vedlegg 1).  
 

2.5 Planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser 
Alle planer som legges ut til offentlig ettersyn skal inneholde en planbeskrivelse, jamfør PBL § 4-2. 
Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til 
rammer og retningslinjer for planområdet. Planbeskrivelsen vil oppdateres gjennom planprosessen 
og være en del av plandokumentene ved sluttvedtak. Det utarbeides også plankart og juridisk 
bindende planbestemmelser til arealplanen.  

Frøya kommune vil i 
fremtidige planprosesser 
vektlegge kunnskapsbasert 
planlegging. Dette vil 
gjøres både gjennom å 
nyttiggjøre seg tilgjengelig 
informasjon, samt tilegne 
seg ny kunnskap hvor dette 
ikke finnes. På denne 
måten vil planforslag og 
beslutninger baseres på et 
godt og oppdatert 
kunnskapsgrunnlag, jamfør 
nasjonale forventninger. 
(Fra kommunal 
planstrategi 2020-2024) 

KUNNSKAPSBASERT 
PLANLEGGING 
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2.6 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 
For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging 
som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt 
vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø 
og samfunn, jamfør PBL § 4-2. Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (2017), KU-
forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de samlede 
virkningene av endringene vurderes.  

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS) jamfør PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for 
utbygging, peke på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette 
hensynssoner hvor områder med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-
analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

Utført mulighetsstudie med egnethetsvurdering og konsekvensvurdering 

Det er utført en mulighetsstudie for næringsarealer der det er beskrevet egnethet 
for alle alternativer og en konsekvensvurdering alle arealer som er utvidelse av 
eksisterende næringsarealer og for nye mulighetsområder. I tillegg er det 
beskrevet hva som trengs av ytterligere konsekvensutredninger. Mulighetsstudien 
er vedlagt, vedlegg 1, og hovedpunkter gjengitt i gjengitt i kapittel 5.1.  

2.7 Forslag til plan 
Etter innkomne høringsuttalelser og konsekvensutredninger følger følgende 
prosess: 

- Sammenstilling av innkomne forslag 
- Faglig og politisk siling/prioritering. Silingsdokumenter legges fram for 

formannskapet. 
- Konsekvensutredning (KU) og ROS av de innspillene som tas med videre i 

prosessen 
- Ny siling på bakgrunn av konsekvensutredninger og ROS-analyser 
- Planforslag utarbeides 

2.8 Høring og offentlig ettersyn 
Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i 
kommunen. I denne perioden gis det anledning for alle å uttale seg til 
planforslaget. Ved behov revideres planen med bakgrunn i innkomne merknader 
og sendes på ny høring. Høringsperioden er minst 6 uker. 
 

- Merknadsbehandling og forslag til evt. endringer i planen.  
- Ved eventuelle innsigelse fra regionale myndigheter eller merknader fra 

nabokommuner, bringes dette inn for Regionalt planforum 
- Planen justeres iht. merknader/innsigelser 
- Utarbeidelse av nytt planforslag sendes til vedtak 

2.9 Endelig vedtak 
Gjennom politisk behandling og vedtak i kommunestyretstadfestes planen. Dersom det fremdeles er 
innsigelser til planen, vil det være nødvendig med meklingsmøter eller endringer i planen som vil 
medføre nytt offentlig ettersyn. 
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2.10 Medvirkning og involvering 
Kommunen er forpliktet gjennom PBL å invitere til 
medvirkning og involvering fra mange ulike aktører 
gjennom planprosessen. Gjennom å invitere til å gi 
innspill gjennom annonse planoppstart, høring 
planprogram og høring av forslag til plan, inviterer 
man innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner 
og andre interessenter til medvirkning.  

Kommunen ønsker i første omgang å få innspill fra 
næringslivet i kommunen, men alle er velkomne til å 
gi innspill da alle arealbruk og endring av arealbruk 
angår alle i kommunen.    

Gjennomført medvirkning med kommunens 
næringsliv 

Følgende involvering er gjennomført for 
næringsarealer i forkant av rulleringen: 

- Digitalt oppstartsmøte med næringslivet i kommunen den 27.04.21. 
- Spørreundersøkelse til næringslivet - næringenes egne ønsker i forhold til areal, beliggenhet, 

kompetanse og andre behov. Undersøkelsen er gjennomført og oppsummert av Blått 
kompetansesenter, se vedlegg 1 

Invitasjon til innspill 

For at innspillene skal være konkrete og hensiktsmessige i forhold til videre prosesser, ønsker vi at 
innspillene gis ved å fylle ut vedlagte skjema, vedlegg 2.  

2.11 Framdriftsplan 
Følgende grove framdrift er skissert for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel: 

Tabell 1 Forslag til grov framdrift 

Milepel Beskrivelse Periode 
Utarbeidelse av planprogram Planprogram med 

utredningsprogram 
Februar – juli 2021 

Politisk behandling av 
planprogram 

Vedtas å legges ut til høring 17.august 2021 

Annonse oppstart Annonserer oppstart plan og høring 
planprogram 

August 2021 

Høringsfrist planprogram 6 uker September 2021 
Politisk behandling/Fastsette 
planprogram 

 Oktober 2021 

Prioritering av arealer Siling ut fra forarbeider og 
høringsuttalelser 

Oktober 2021 

Konsekvensutredning Utredninger av næringsarealer som 
skal inn i forslag til plan 

Oktober 2021 

Plankart/plandokumenter Planbeskrivelse, planbestemmelser 
og plankart 

Oktober/november 2021 

Politisk behandling 1. gangs 
behandling 

Legge ut på høring  November/desember 
2021 

Høring/Offentlig ettersyn 6 uker  
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Merknadsbehandling Oppsummering høringsuttalelser, 
endring av plandokumenter, forslag 
til endelig plan. 

Januar 2022 

Politisk behandling/vedtak Sluttbehandling Februar 2022 

3 Nasjonale og regionale føringer  
I tråd med PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5 skal arealplanen ivareta også nasjonale og regionale interesser. 
Kommuneplanens overordnede retningslinjer for helhetlig samfunnsutvikling går frem av kommunal 
planstrategi og samfunnsplanen. Dette skal legges til grunn ved utarbeidelse av arealplanen.  

3.1 FN`s Bærekraftsmål 
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling - en felles arbeidsplan for å 
utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. En bærekraftig 
utvikling skal imøtekomme behovene vi har i dag uten å ødelegge mulighetene for de som kommer 
etter oss. Bærekraftsmålene fordeles på sosial bærekraft, økonomisk bærekraft, miljømessig 
bærekraft og samarbeid. Det er ikke foretatt en vurdering av hvilke strategier Frøya kommune skal 
ha for å nå målene, men den tematiske rulleringen av kommuneplanens arealdel skal kobles til FNs 
bærekraftsmål i prosessen fram mot forslag til plan. 

3.2 Nasjonale føringer 
3.2.1 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging (www.regjeringen.no) 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14. 
mai 2019. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen 
forventer kommunene skal legge særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. 

Hovedfokuset i de nasjonale forventningene er: 

- Planlegging for gode og effektive planprosesser 
- Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
- Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

3.2.2 Statlige planretningslinjer 
Statlige planretningslinjer brukes til å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og 
markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen, jamfør § 6-2 i PBL. Retningslinjene skal 
legges til grunn for kommunal planlegging.  

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2021) 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021) 
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2018) 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (2019) 

Temaveileder Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven. Vern om jordbruksarealene er 
en forutsetning for matproduksjon, utvikling og verdiskaping i landbruket. Statens 
landbruksforvaltning har laget en veileder som beskriver hvordan jordbruksarealene kan ivaretas ved 
arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

Nasjonal jordvernstrategi. Regjeringa har laget en nasjonal jordvernstrategi, vedtatt i 2015, og 
oppdatert i 2021. I vedtaket fastsette Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringa av dyrka 
jord må være under 3000 dekar, og bad regjeringa om at målet nås gradvis innen 2025. 
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Nasjonale mål for vann og helse (2014). Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse. 
Gjennomføringsdelen ble revidert i 2017. 

3.2.3 Lovverk  
Plan- og bygningsloven (2008) regulerer utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Det er i tillegg 
en rekke særlover som vil legges til grunn i arbeidet (www.lovdata.no): 

- Lov om folkehelsearbeid, folkehelseloven (LOV-2011-06-24-29) 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold, naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) 
- Lov om jord, jordlova (LOV-1995-05-12-23) 
- Lov om skogbruk, skogbruksloven (LOV-2005-05-27-31) 
- Lov om kulturminner, kulturminneloven (LOV-1978-06-09-50) 
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall, forurensningsloven (LOV-1981-03-13-6) 
- Lov om vassdrag og grunnvann, vannressursloven (LOV-2000-11-24-82) 
- Lov om friluftslivet, friluftsloven (LOV-1957-06-28-16) 
- Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (LOV-2003-12-19-124) 

3.3 Regionale planer og føringer 
3.3.1 Trøndelagsplanen 
Planstrategien for Trøndelag fylkeskommune i perioden 2020 – 2023 ble vedtatt 17. Juni 2020. 
Fylkesplanen legger grunnlag for fylkets prioriteringer og satsinger i den inneværende politiske 
perioden. 

3.3.2 Regional strategi for arealbruk 2014-2024 
Regional strategi for arealbruk 2014-2024 ble vedtatt av Fylkestinget 17.06.14. Dokumentet omfatter 
arealpolitiske prinsipper relatert til by/tettsted og kystområder. Strategien vil være et grunnlag for 
tidlig dialog om arealbruken for å gi raskere planprosesser og bidra til en mer langsiktig og 
forutsigbar arealforvaltning. Overordnet føring i dokumentet er Bolyst og næringsutvikling i et 
bærekraftig Sør-Trøndelag.  

Hovedpunkter relevante for kystområdene er: 

- Ivareta - og utvikle bolyst  
o Stimulere til attraktive lokalsamfunn som ivaretar mangfold og boligbehov.  

- Tilrettelegge for økt sjømatproduksjon innen en bærekraftig ramme  
o Havbruksnæringen bør sikres nok arealer, blant annet gjennom flerbruksområder  
o Ta vare på viktige fiskeområder  
o Ta hensyn til vill-laks og sjøørret  
o Legge til rette for gode transportvilkår for sjømatprodukter  

- Bevare verdifulle kulturmiljøer / kulturlandskap og naturområder  
o Nye inngrep bør om mulig konsentreres der det allerede er inngrep  
o Kulturminner og -landskap av regional/ nasjonal verdi bør særlig tas hensyn til  
o Viktige natur- og friluftsområder bør sikres av hensyn til naturgrunnlaget og 

allemannsretten.  
o Differensiert forvaltning av strandsonen  
o Utbygging av vindkraft i kystområdene i samsvar med fylkesdelplan vindkraft  
o Oppfølging av interkommunal kystsoneplan 

Videre så er Regional plan for arealbruk under utarbeidelse, og er planlagt vedtatt i desember 2021. 
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3.3.3 Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag 
Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag ble vedtatt i strategigruppa i Kysten er klar 16.mars 
2015. Strategigruppa anmoder kommunene (deriblant Frøya kommune) å legge dette dokumentet til 
grunn for sin egen arealplanlegging. Slik dokumentet foreligger nå, er det ikke juridisk bindende for 
kommunene. Hele eller deler av denne kan potensielt bli overstyrt av ny regional plan for arealbruk. 

3.3.4 Regional plan for kulturminner 2013-2017 
Regional plan for kulturminner 2013-2017 omhandler regionens kulturarv. Her finnes oversikt over 
prioriterte kulturminner og kulturmiljø, som også omfatter Frøya kommune. Dette vil tas med som 
kunnskapsgrunnlag i rulleringen av arealplanen. Videre så arbeides det med en ny regional plan for 
kulturminner som planlegges vedtatt i løpet av 2021. 

3.3.5 Sånn gjør vi det, regional strategi for klimaomstilling 
Sånn gjør vi det, regional strategi for klimaomstilling ble vedtatt 14.10.2020 av fylkestinget. Planen 
setter et mål for reduksjon av utslipp i Trøndelag, og peker på seks temaområder som er viktige for 
klimaomstillingen i Trøndelag: 

- Bygg 
- Karbonbinding 
- Mat 
- Møteplasser 
- Material & plast 
- Transport 

 

3.3.6 Nasjonal registrering for verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag 
Nasjonal registrering for verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag (rapport 5/96) og Oppfølging av 
særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag skal også legges til grunn i arbeidet. 

4 Lokale planer og føringer  
4.1 Frøya kommunes planhierarki 
Figuren nedenfor viser en oversikt over Frøya kommunes planhiarki. 

 

Figur 1 Oversikt over Frøya kommunes planhiarki: Kilde Frøya kommune. 
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4.2 Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 
Frøya kommune vedtok Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 18.06.15, sak 60/15. 
Samfunnsplanen gir overordnede retningslinjer for den helhetlige samfunnsutviklingen på Frøya. Av 
særlig relevans for arealplanleggingen er følgende mål og tiltak: 

Samfunn, næring og kultur: 

- Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 
- Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  
- Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter 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. 

- Være en pådriver for et godt og tilpasset kollektivtilbud på 
lands og til vanns.  

- Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 
- Satse på nye næringer.  
- Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

4.3 Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 
Fra planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 står følgende om strategi for 
næringsarealer: 

«Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for utvidelse 
av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet for arealer til 
havneformål». 

Vider beskrives situasjonen for næringsarealer på følgende måte: 

«I 2014 blir Nordhammervika næringsområde ferdigstilt. Det er et næringsområde på ca. 140 daa 
som allerede er fulltegnet. Skarpneset er ferdigregulert og klart for utbygging. Dette er et 
næringsområde på ca. 100 daa. Tilgang på gode næringsareal er viktig når man skal tiltrekke seg nye 
bedrifter og gründere. Det er også særs viktig at Frøya har nok næringsarealer med tanke på den 
veksten som har vært, og vil komme i havbruksnæringen og i underleverandørleddet. Kommunen er 
avhengig av å ha næringsareal, både for de store etableringene og de mindre. Skarpneset er tenkt for 
en større etablering. Det ligger ikke sentralt, men sjønært, og har en relativt høy 
opparbeidelseskostnad. Det som ikke har tilgjengelig pr i dag, men kommunen har et sterkt behov for, 
er areal for mindre etableringer som både er sjønære og sentrumsnære. Næringsutviklingen i 
kommunen har vært så sterk de senere årene at flere nasjonale og internasjonale bedrifter ser på 
Frøya som en spennende plass for etablering av avdelingskontor, med nærhet til viktige kunder. Det 
er pr i dag ikke avsatt areal som dekker deres behov». 

Med bakgrunn i behovet for tilrettelegging for videre vekst i næringer med behov for varierte arealer 
ble de arealer som allerede var avsatt i plan videreført I tillegg ble det avsatt 14 nye områder.  
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I forarbeidene ble eksisterende næringsarealer, eventuell utvidelse av eksisterende næringsarealer 
og forslag til nye næringsarealer gjennomgått, men deltagelsen fra næringsaktørene var forholdsvis 
lav. 
 

4.4 Strategisk næringsplan 2014-2018  
Visjon i gjeldende strategisk næringsplan er: 

«Frøya kommune har kraft og mangfold som sin visjon. Her på Frøya skal det være rom for å satse og 
vilje til å bidra, og vi har det i oss at det er viktig å spille hverandre gode». 

Under punkt 2 Frøya skal blir internasjonalt ledende på marine næringer, punkt 2.1. Tilrettelegging av 
areal står følgende: 

«………Tilgang på gode næringsareal er viktig når man skal tiltrekke seg nye bedrifter og gründere. 
Det er også særs viktig at Frøya har nok næringsarealer med tanke på den veksten som har vært, er 
og vil komme i havbruksnæringen». 

Under tiltak står følgende: 

Tiltak:  
- Samhandling og godt samarbeid mellom kommune og næringsliv må styrkes.  
- Styrke markedsføringen av arealer og arbeide med å tiltrekke oss nye bedrifter. 
- Aktivt søke nye aktører til å etablere seg på nye eller tilgjengelige næringsarealer. 
 
Strategisk næringsplan skal revideres samtidig med tematisk rullering av KPA og skal ferdigstilles til 
samme tid. 
 

4.5 Kommunal planstrategi for Frøya kommune 2020-2024 
Kommunal planstrategi for Frøya kommune 2020-2024 ble vedtatt i Frøya kommunestyre, sak 99/20 
29.10.20. 
 
Den kommunale planstrategien skal gjennom drøfting av utviklingstrekk i kommunen, vurdere og 
avklare kommunens planbehov for den kommende planperioden. Målet er å vurdere om 
kommunens planverk har et tilstrekkelig omfang og er oppdatert til å møte utfordringene. Frøya 
kommunes vedtatte planstrategi for inneværende valgperiode understreker behovet for en tematisk 
rullering av kommuneplanens arealdel.  
Om næringsarealer i et langsiktig perspektiv sies følgende: 

«Frøya kommune har flere store næringsområder, samt mange mindre, fordelt utover hele 
kommunen. De tre største næringsområdene finnes på Nordskag, Nesset og 
Nordhammarvik/Melkstaden. Disse områdene har p.d.d ingen ledig kapasitet på allerede 
opparbeidede områder, men det finnes noe utvidelsespotensial for Nordhammarvik/Melkstaden. 
Nesset kan potensielt utvides noe, men dette vil innbefatte et stort arbeid for å tilrettelegge for 
industri. Utenom de allerede opparbeidede områdene finnes det et ferdig regulert område på 
Skarpneset og et par nylig avsatte områder på Tuvneset, Uttian og i Leirvika. Av disse er det kun 
Leirvika og Skarpneset som det ikke er allerede gjort avtaler om etablering. Begge disse områdene 
har igjen sine ulemper ved at strømningsforholdene ved Skarpneset kan være vanskelige, mens 
Leirvika ligger på slutten av en noe lang og smal vei.» 
 
Det har vært signalisert fra politisk hold at en ønsker å tilrettelegge og konsentrere 
næringsutviklingen, både for de som er avhengige av tilgang til sjø, og de som ikke trenger tilgang til 
sjø. Det er derfor viktig for kommunen å revidere sin strategiske næringsplan, slik at en etterpå kan 
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jobbe målbevisst for å sikre næringen de arealene de trenger, uten at dette skal gå unødvendig ut 
over både innbyggere og naturmangfold. 
 

4.6 Andre relevante planer 
Frøya kommune har også andre planer med relevans for planarbeidet og som vil bli brukt i 
planprosessen:  

- Boligplan Frøya kommune 2012-2017 (under revidering) 
- Energi- og klimaplan Frøya kommune 2010-2020 (under revidering) 
- Skole- og barnehagebruksplan (rulleres i 2022) 
- Hovedplan vann revideres i 2023 – 2024. 
- Hovedplan veg (under revisjon- ferdigstilles i 2024) 
- Beitebruksplan (under utarbeidelse) 
- Kulturminneplan (under utarbeidelse) 
- Handlingsplan for trafikksikkerhet (rulleres 2021- 2025) 

Samlet oversikt over kommunale planer og kommunal planstrategi ligger på kommunens 
hjemmeside: www.froya.kommune.no. 

5 Tema som rulleres  
5.1 Næringsarealer 
Frøya kommune skal sikre arealer/arealreserver for næringsareal i et langt perspektiv. 

5.1.1 Forslag til prioritering av areal til næring 
Prioritering av areal til næring er avhengig av: 

- Kommunens overordna strategi for næringsutvikling.  
- Næringens egne ønsker og prioriteringer. 
- Geografisk prioritering og «fortettingsstrategi», bærekraftig næringsutvikling. 
- Vurdering av kostnader. 
- Eierskapsstruktur og praktisk tilrettelegging av tomter til næring. 
- Arealers egnethet for næringsetablering. 
- Konsekvenser for andre interesser. 
- Mulighet for etappevis utbygging ved utvidelser av eksisterende arealer og nye arealer. 

5.1.2 Revidering av arealstrategi for næringsutvikling  
Visjon og intensjoner i gjeldende strategisk næringsplan er utgangspunkt for dette arbeidet.  

Ved tematiske rulleringen av KPA med tema næring, vil det utvikles forslag til hvordan arealbruk til 
næring skal prioriteres og forslag til konkrete utvidelser av eksisterende næringsarealer og 
muligheter for nye næringsarealer.  Når strategisk næringsplan revideres parallelt sees disse to 
planene i sammenheng.  

5.1.3 Igangsatte utredninger 
Det er gjort omfattende utredninger av framtidige næringsarealer i forkant av planprogrammet. 
Disse utredningene har gitt bakgrunnskunnskap og grunnlag for seinere siling og prioritering av 
framtidige næringsarealer. Utredningene finnes som vedlegg til mulighetsstudien, vedlegg 1. 
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Igangsatt medvirkning og utredninger som legger føringer for prioritering av areal til næring: 

- Spørreundersøkelse - næringenes egne ønsker i forhold til areal, beliggenhet, kompetanse og 
andre behov. Gjennomført og oppsummert av Blått kompetansesenter. 

- Mulighetsstudie - vurdering av egnethet og overordna konsekvensvurderinger av alle 
næringsarealer som er avklart i plan, forslag til utvidelser og forslag til nye næringsarealer, 
utredet av arbeidsgruppa. Mulighetsstudien er vedlagt, vedlegg 1, og vil gi grunnlag for 
prioriteringer. 

- Egnethet for havning, 2 områder, Husvika, Skarpneset, utredet av Åkerblå.  
- Naturkonsekvenser (Hubro) for 4 områder (Husvika, Skarpneset, Stormyran og 

Tuvneset/Storheia. Utredet av Martin Pearson. 
- NIN kartlegging 2 områder – Stormyra, Skarpneset (gjøres i løpet av sommeren 2021). 
- Kostnadsutredninger for 6 områder, Husvika, Nordhammarvika (A2 0g A2), Skarpneset A1 og 

A2), Stormyran. Utredet av Prosjektutvikling Midt- Norge. 

5.1.4 Næringenes egne ønsker og innspill - oppsummering spørreundersøkelse 
Blått kompetansesenter utførte en spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets behov i 
tidsperioden 27.04.21 til 20.05.21. Dette ble gjort som del av arbeidet med revisjon av strategisk 
næringsplan og er en viktig del av medvirkningsstrategien.  

Målgruppen for spørreundersøkelsen var virksomheter fra alle bransjer på Frøya. 45 bedrifter ble 
intervjuet på telefon og tre bedrifter har presentert egne behov på oppstartsmøte. Nedenfor er 
resultatene oppsummert for spørsmål som er relevant for vurdering av næringsarealer, se også 
vedlegg 1.  

Tabell 2 Oppsummering fra spørreundersøkelse om næringens egne ønsker. Kilde: Blått kompetansesenter. 

Spørreundersøkelse om næringens egne ønsker – oppsummering 
 
Dersom behov for næringsarealer: 
 
Størrelse på arealbehov - 19 ønsker større areal 

- Arealbehov fra 40 – 20 000 kvm. 
- 11 stk. arealbehov fra 300 – 7000kvm 

 
Utvidelse eller nytt område 
 

- 13 ønsker mer areal på nye lokasjoner 

Hvor mener du arealet bør 
være 

- Hovedsakelig Sistranda/Hammarvika 
- Også Uttian, Flatval, Leirvik 

 
Hvorfor sjønært areal? - Gjester kommer sjøvegen 

- Mye inn og ut av varer sjøvegen 
 

Hvis nytt område, hvilke 
hvilken bransje /bedrift ser du 
deg tjent med å være 
samlokaliser med? 
 

- 7 ønsker nærhet til sjømatnæringen 
- Flere ønsker nærhet til sentrum, handelsstand og kafe- og 

utstyrsleverandører 

Hvilke spesielle behov har du i 
forhold til ifrastruktur? 

- 6 bedrifter har behov for vann og kloakk 
- 8 bedrifter har behov for fiber og strøm 
- 8 bedrifter har behov for bedre og tryggere vei 
- 5 bedrifter har behov for havn- og kaiområde 
- Bedrifter i øyrekka har behov for bedre ferjeforbindelse 
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Andre forutsetninger som bør 
være på plass 

- Nært hovedveg – mye varer inn og ut 
- Tett opp mot oppdrettsnæringen 
- Kaiplass – service og utstyr 
- Kort veg til boligområder 
- Parkering 
- God lagringsplass 

 

5.1.5 Geografisk prioritering 
Det er viktig å kunne tilby variasjon i geografisk beliggenhet for næringsarealer. Næringslivet har 
ønske om både spesielle steder og nærhet til annet næringsliv. Næringsarealer er derfor forslått 
gruppert på:  

- Sjønært areal.  
- Landarealer. 
- Sentrumsnære arealer (fra Melkestaden til og med Siholmen) 

Vedlagte mulighetsstudie viser næringsarealer fordelt etter denne inndelingen. 

Det er videre et uttrykt forslag til strategi for arealbruk til næring at: 

- Det avsettes nok næringsarealer. 
- Næringsarealer konsentreres. 
- Rett virksomhet på rett sted. 
- Det utvikles næringsklynger.  
- Utbyggingsrekkefølge prioriteres mellom like gode egnete arealer.  
- Planlegging av etappevis utbygging innenfor et næringsareal og krav om ferdigstilling av en 

etappe før den neste etappen påbegynnes (krav i reguleringsplan). 
 

5.1.6 Vurdering av kostnader  
En grov kostnadskalkyle er gjennomført av Prosjektutvikling Midt-Norge for områdene Husvika, 
Nordhammervika, A2, Nordhammervika A1, Skarpneset øst A1, Skarpneset Vest A2, og Stormyra. 

Resultatet er innarbeidet i vedlagte mulighetsstudie, vedlegg 1. Det vurderes i videre prosess om det 
vil være nødvendig med ytterligere kostnadsvurderinger fram til vedtak av plan.  

5.1.7 Eierskap, regulering og praktisk tilrettelegging av tomter til næring  
Kommunen skal styre arealbruken og utviklingen av arealer. Dette gjøres i første rekke gjennom 
kommuneplanens arealdel der det tas stilling til hvilke arealer som skal avsettes til næring. Deretter 
blir det primært opp til private aktører/ interessenter å sørge for reguleringsplanleggingen. For større 
næringsområder kan det være formålstjenlig at kommunen sørger for reguleringsplanprosessen 
(detaljreguleringsplan). 

I mulighetsstudien, vedlegg 1, foreslås en strategi for i hvilken grad kommunen eller private aktører 
skal eie grunn, sørge for regulering, opparbeide teknisk infrastruktur til tomta eller også opparbeide 
infrastruktur innenfor tomta. 

Å utarbeide en slik strategi som skal ligger til grunn for kommunal involvering ved 
næringsetableringer, vil gi en forventningsavklaring og skape forutsigbarhet både for næringen og 
kommunen. 
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Følgende struktur for ulike grad av kommunal involvering er foreslått: 

Hvem regulerer: 

A:  Frøya kommune sørger for reguleringsplanarbeidet 
B:  Tiltakshaver sørger for reguleringsplanarbeidet 
 
Hvem opparbeider infrastruktur: 
1: Tiltakshaver bekoster og opparbeidelse av næringsareal 
2: Frøya kommune opparbeider kommunal infrastruktur fram til tomtegrense. Tiltakshaver 

bekoster opparbeidelse av byggeklar tomt og intern infrastruktur. 
3:  Frøya kommune bekoster grovplanering/utfylling av området med kommunal infrastruktur 

fram til tomtegrensen. Tiltakshaver bekoster intern infrastruktur og ferdigstilling av byggeklar 
tomt. 

4: Frøya kommune bekoster opparbeidelse av byggeklar tomt med alt av nødvendig 
infrastruktur. 

Nedenfor illustreres modell for avklaring i forhold til ulike grad av kommunal involvering ved 
etablering og opparbeiding. 
 

 

Figur 2 Modell for avklaring i forhold til ulik grad av kommunal involvering ved etablering og opparbeiding av næringsareal. 
Kilde: Mulighetsstudie for næringsarealer. 

Det vises til mulighetsstudie for beskrivelse av de ulike næringsarealene ut fra arbeidsgruppas 
anbefaling om eier- og opparbeidingsstruktur.  
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5.1.8 Mulighetsstudie – dagens næringsarealer, utvidelser og nye næringsarealer 
Mulighetsstudien, vedlegg 1, er en gjennomgang av eksisterende næringsarealer, muligheter for 
utvidelser av dagens næringsarealer og muligheter for nye næringsarealer. Opplysningene nedenfor 
er hentet fra mulighetsstudien. Det vises til mulighetsstudien for utdyping av fakta og vurderinger. 

Mulighetsstudien er en beskrivelse av hvert enkelt næringsområde, for det meste basert på 
eksisterende faktaopplysninger og foran nevnte nye utredninger.   

Alle arealer er vurdert ut fra egnethet i forhold til et bestemt kriterieoppsett, se under. For mulige 
utvidelsesområder og nye områder er det i tillegg vurdert konsekvenser for miljørelaterte forhold og 
samfunnsrelaterte forhold. Konsekvensvurderingen er for de fleste område godt nok for dette 
plannivået, men for enkelte områder og tema er det forhold som ytterligere må utredes. Disse er satt 
inn i forslag til utredningsprogram. 

Tabell 3 Oversikt over kriterier for egnethet og for konsekvensutredning brukt i Mulighetsstudie for næringsareal. Kilde: 
Mulighetsstudie for næringsareal. 

Egnethet  Konsekvensutredning 
- Grunnforhold/terreng 
- Lokalklima 
- Tilgjengelighet (inkludert mulighet for havn) 
- Forurensning/sikkerhet 
- Andreforhold 
 

Miljørelaterte forhold: 
- Landskap 
- Landbruk/fiske 
- Naturmiljø 
- Kulturmiljø/kulturminner 

Samfunnsrelaterte forhold 
- Folkehelse 
- Nærmiljø/fritid 
- Barn og unge 
- Utbyggingsmønster 
- Teknisk infrastruktur 
- Klima og energi 
- Samfunnssikkerhet 
- Kostnader 
- Tilrådning 

 
Følgende arealer vurderes: 
Tabellen nedfor gir en oversikt over næringsarealer som er vurdert i mulighetsstudien, beliggenhet 
og arealstørrelse og om områdene er avklart i plan. Grønt viser områder avklart i plan, blått viser 
områder foreslått som nye næringsarealer og rødt viser ledige arealer med utvidelsesmuligheter.  
 
Tabell 4 Oversikt over næringsarealer som er vurdert i mulighetsstudien, beliggenhet, arealstørrelse, og planavklaring. Kilde: 
Mulighetsstudie for næringsarealer. 

  Områder  
  

Størrelse på ledig/ 
foreslått areal (ca.)  

Sjønært  Sentrumsnært 
(Strekningen 
Melkstaden – 
Siholmen)  

Avklart i plan 
(ledig areal)  

Massedeponi ved 
flyplassen  

126 daa. 
  

Nabeita A1 18,2 daa. 
  

Hamarvik  7,7 daa. 
  

Midtsian  9,1 daa. x x 
Siholmen  13 daa. x x 
Ervika  12 daa. x 

 

Leirvika/ Bonenget  42 daa. x 
 

Heia, Titran  8 daa. x 
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Masseuttak 
Steinsvatnet  

97 daa. 
  

Ikke avklart i 
plan - forslag 

til nye 
områder 

Stormyra 412 daa. 
  

Rabbaheia  38 daa. 
 

x 
Husvika  137 daa. x 

 

Jendorgråbjørnens  
Familiepark  

31,5 daa. 
  

Ledig areal 
avklart i plan 
og foreslått 
areal ikke 

avklart i plan 
(utvidelses-
områder)  

  

Skarpneset  104 daa. 
(90 + 14) 

x 
 

Nordhammarvika  90,5 daa. 
(30 + 60,5) 

x x 

Uttian  56,5 daa. 
(15 + 41,5) 

x 
 

Frøya Næringspark  19,5 daa. 
(13,5 + 6) 

x 
 

Ørnflaugvågen  23 daa. 
(9 + 14) 

x 
 

Tuvneset/ Storheia  179 daa. 
(132 + 47) 

x 
 

 

Kartet nedenfor viser næringsarealer som er avklart i plan (rød), ledige næringsarealer avklart i plan 
(grønt) og foreslått areal ikke avklart i plan (rød) og næringsarealer ikke avklart i plan (blå).  

 

Figur 3 Kartoversikt over vurderte næringsarealer i Mulighetsstudien for næringsarealer. Kilde: Mulighetsstudie for 
næringsarealer. Fargebruk er i samsvar med tabell 4. 



  

 

22 

5.1.9 Totalt arealregnskap for næring 
En oppsummering i mulighetsstudien viser at til sammen 91 av næringsområder som i dag er avklart i 
plan, har ledige arealer på til sammen 333 daa. Disse arealene har ikke utvidelsesmuligheter. 5 av 
arealene er sjønære og to ligger sentrumsnært. 

6 andre næringsarealer er avklart i plan og har i tillegg framtidige muligheter for utvidelsesarealer 
(som i dag ikke er avklart i plan). Ledige arealer på disse 6 områdene er på til sammen 289.5 daa og 
utvidelsesmulighetene ligger på 183 daa. Alle disse arealene er sjønære arealer, og ett 
sentrumsnært. 

I mulighetsstudien er det vurdert til sammen 4 helt nye områder2. Dette utgjør til sammen 618,5 daa 
med forslag til nytt næringsareal. Av disse er kun ett areal sjønært, og ett er sentrumsnært. 

Det er til sammen utredet muligheter for nye næringsarealer på til sammen 801,5 daa. 

Tabell 5 Oppsummering av antall daa ledige næringsarealer avklart i plan og mulige nye arealer til næring totalt og fordelt 
på geografisk beliggenhet. Fargebruk samsvarer med tabell 4. Kilde: Mulighetsstudie for næringsarealer. 

Arealkategorier Alle 
arealer 
daa 

Sjønære/ 
daa 

Landarealer/ 
daa 

Sentrumsnære 
Arealer/daa 

Gjenstående ledige arealer i områder 
avklart i plan  

333 84,1 248,9 22,1 

Forslag til nye arealer - ikke avklart i plan – 
tas inn i KPA 

618,5 137 481,5 38 

Ledig areal avklart i plan (areal med 
utvidelsesmuligheter) 

289,5 289,5 - 30 

Foreslåtte utvidelsesmuligheter til 
arealene overfor som ikke er avklart i plan 
– tas inn i KPA 

183 183 - 60,5 

 

Totalt betyr dette at det finnes 622,5 daa ledig areal (ubebygd) på allerede avklarte næringsarealer i 
plan. I mulighetsstudiet foreslås det en ytterligere avsetning på 801,5 daa. Dette vil gi en samlet 
næringsarealressurs for kommunen på totalt 1424 daa, hvorav 150,6 daa er sentrumsnært. 

5.2 Andre arealendringer 
I forbindelse med utarbeiding av forslag til plan vil også noen få andre arealer foreslås endret. Dette 
gjelder: 

- Mulig tilbakeføring av areal til LNF.  
- Mulig opphevelse av reguleringsplaner. 
- Boligfelt – Stølan Svellingen. 
- Småbåthavn – Skagan.  
- Areal til forskning og utvikling (FOU-areal) i sjø. 
- Gammel sykehjemstomt – Nordhammarvika – mulig endring av formål. 

5.3 Revisjon av bestemmelser til planen   
Det er gjort erfaringer ved bruk av planbestemmelsene siden gjeldende plan ble vedtatt i 2019. Ut fra 
disse erfaringene kan det blir nødvendig å foreslås noen endringer. Det viser seg at noen 
bestemmelser trenger å tydeliggjøres. Tydeliggjøringen vil i noen tilfeller gjenta forhold som står i 

                                                           
1 Enkeltstående arealer under 5 daa inngår ikke i arealregnskapet. 
2 Jendorgråbjørns Familiepark er inkludert her, selv om denne egentlig ikke er til næringsformål. 
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plan- og bygningsloven, men som er viktig å framheve for å lette forståelsen av innholdet. Det vil 
arbeides videre med justeringer av planbestemmelser fram mot forslag til plan foreligger. Vesentlige 
endringer av bestemmelsene vil sendes på høring sammen med resten av plandokumentene. 

5.4 Kart-tekniske justeringer (konsekvenser/ikke konsekvenser for noen) 
Det vil vurderes om det skal gjøres noen karttekniske justeringer som f.eks. å justere grenser for 
arealformål i tråd med eiendomsgrenser o.l. Eventuelle større justeringer vil bli gjort før forslag til 
plan legges ut på høring 

6 Konsekvensutredning og ROS-analyse 
6.1 Utredningsteama og metodikk 
Konsekvensutredningen skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig 
utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende plan. Det skal også gis en vurdering 
av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen. 

Det er satt opp en oversikt over hvilke temaer som skal vurderes i tabellen under. Dersom ikke annet 
er beskrevet vil utredningen basere seg på relevant og tilgjengelig informasjon- informasjon fra 
allerede kjente undersøkelser og befaringer. KU skal blant annet få frem; 
 

- Viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene.  
- Konsekvenser av foreslått utbygging kan få for disse verdiene. 
- Tiltak som kan gjøres for å avbøte negative virkninger. 

 
På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. 
Ansvarlig for å utvise dette skjønnet er arbeidsgruppa, i samarbeid med andre involverte og faglige 
ressurspersoner i og utenfor organisasjonen.  
 
Metodikken som vil bli benyttet er beskrevet i Miljødirektoratets veileder konsekvensutredninger for 
klima og miljø – veileder/ M-1941. For ROS - analysen brukes DSBs veileder; Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (DSB 2017). 
 
Utført overordna konsekvensutredning for mulige framtidige næringsarealer  
Vedlagte Mulighetsstudiet for næringsarealer, vedlegg 1, er en konsekvensutredning som i 
utgangspunktet er god nok på dette plannivået. De forhold som ikke er godt nok utredet i 
mulighetsstudien inngår i utredningsprogrammet og vil måtte utredes før forslag til plan foreligger. I 
tillegg kan det komme innspill til flere for hold som må utredes under høringen av planprogrammet. 
Det er ikke foretatt en ROS-analyse av næringsarealene. 
 

6.2 Utredningsprogram 
Tabellen nedenfor viser forslag til utredningsprogram. Tabellen viser hvilke arealer som skal endres, 
utredningsbehov, hva som skal konsekvensutredes og KU- metodikk. 
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Tabell 6 Forslag til utredningsprogram. 

Tema Utrednings-
behov og 
beskrivelse av 
dagens 
situasjon 

Konsekvens-
utredninger 

Metodikk 

Nærings-arealer  
 
 

I vedlagte mulighetsstudie, vedlegg 1, er 
områder aktuelle for næringsarealer 
vurdert. Det er gjort en 
egnethetsanalyse. Det er og gjort en 
konsekvensutredning for miljøtema og 
samfunns-relaterte teama. Denne 
vurderingen er i utgangspunktet vurdert 
som god nok på et overordna plan. For 
noen områder er det likevel behov for 
tilleggsutredninger der dagens kunnskap 
ikke er god nok. Nedenfor er områder og 
tema som må tilleggsutredes satt opp. 
Det er ikke foretatt ROS-analyse for 
næringsarealene i Mulighetsstudien. 

KU- metodikk etter 
Miljødirektoratets 
veileder 
konsekvensutredninge
r for klima og miljø – 
veileder/ M-1941 – 
tilpasset. 
 

Frøya næringspark Kartlegging av 
fulglefaunaen 

KU Som vis til overfor 

Jendorgråbjørnens familiepark Naturmangfold KU Som vis til overfor 
Samlet vurdering næringsarealer Utrede den 

samlete 
konsekvensen av 
etablering av 
foreslåtte 
næringsarealer. 

Sammenstilling av 
de enkelte 
konsekvensutrednin
ger 

Som vist overfor 

Andre forslag til  
Arealendringer  

   

Boligfelt Stølan 

 
 

Avsette nytt areal 
til boligformål 

KU -Utredes for 
miljørelaterte 
forhold og 
samfunnsrelaterte 
forhold, se tabell 7.   

Som vist overfor 
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Tema Utrednings-
behov og 
beskrivelse av 
dagens 
situasjon 

Konsekvens-
utredninger 

Metodikk 

Småbåthavn Skagan 

 

Lokalitet for 
etablering av 
småbåthavn. 
 

KU -Utredes for 
miljørelaterte 
forhold og 
samfunnsrelaterte 
forhold, se tabell 7.   

Som vist overfor 

FOU- areal i sjø   

 

Avsette areal, 
formål og 
bestemmelser til 
forsknings- og 
utrednings-areal i 
sjø. Foreløpig 
finnes ønsker om 
areal for 
forskning på  
Havsol-energi. 
 

KU -Utredes for 
miljørelaterte 
forhold og 
samfunnsrelaterte 
forhold, se tabell 7.  

Som vist overfor 

Gammel sykehjemstomt 
Nordhammarvika 

 

Vurdering om 
endring i 
arealbruk – 
uavklart til hvilket 
formål 

KU -Utredes for  
miljørelaterte 
forhold og 
samfunnsrelaterte 
forhold, se tabell 7.  

Som vist overfor 

Risiko og sårbarhet Utrede 
overordnet ROS-
analyse av alle 
arealer som 
medfører endring 
av areal. viktige 
tema er 
forurensning, 
klimatilpasning 
og naturrisiko 

ROS-analyse,  DSBs veileder; 
Samfunnssikkerhet i 
kommunens 
arealplanlegging (DSB 
2017) 
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Tema Utrednings-
behov og 
beskrivelse av 
dagens 
situasjon 

Konsekvens-
utredninger 

Metodikk 

 Forurensing Tema med RADON, 
støy (næring og vei), 
grunnforurensning, 
luftkvalitet, sårbare 
fjorder 
(avløpsledninger 
m.m.) 

 

 Klimatilpasning Tema med 
klimaendringer: 
havnivåstigning, 
overvannproblemati
kk,  

 

 Naturrisiko Tema med skred, 
løsmasser, 
kvikkleire, flom, 
erosjon. 

 

 

6.2.1 Utredningsteama for andre arealendringer enn næringsarealer 
Utredningen skal være overordnet. For samtlige tema skal eksisterende kilder brukes som grunnlag 
for vurderinger. Der det ikke finnes gode nok opplysninger, f.eks. i forhold til kystlynghei og Hubro, 
må ny kartlegging foretas. For alle tema skal KU- metodikk etter Miljødirektoratets veileder 
konsekvensutredninger for klima og miljø – veileder/ M-1941 – benyttes. Utredningsteama er de 
samme som er benyttet i forhold til konsekvensutredningen av næringsarealer i mulighetsstudien. 
 
Tabell 7 Tema som skal utredes for andre arealendringer enn næring. 

Utredningsteama 
Miljørelaterte forhold Samfunnsrelaterte forhold 
Landskap Folkehelse 
Landbruk/fiske 
(naturressurser) 

Nærmiljø/fritid 

Naturmangfold Barn og unge 
Kulturminner/kulturmiljø Utbyggingsmønster 
 Teknisk infrastruktur (Veg, gang- og sykkelveg, 

vann, avløp, elektrisitet og fiber) 
 Kilma og energi 
 Samfunnssikkerhet 

7 Vedlegg 
Vedlegg 1: Mulighetsstudie næringsarealer Frøya kommune – 13.07.2021 inkl. vedlegg 

Vedlegg 2: Skjema for innspill til næringsarealer 



MULIGHETSSTUDIE FOR
NÆRINGSAREALER
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Sammendrag
I Frøya kommunenes planstrategi som ble vedtatt 29.10.20, ble følgende strategi vedtatt:

«En ønsker å tilrettelegge og konsentrere næringsutviklingen, både for de som er avhengige
av tilgang til sjø, og de som ikke trenger tilgang til sjø. Det er et ønske om å kanalisere rett

virksomhet til rett sted.»

Hentet fra Frøya Næringsforum sine sider, froyanaering.no
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Forord 

Hovedhensikten med denne studien er å kartlegge mulighetsrommet for utvikling av næringsarealer i 

Frøya kommune. 

Arbeidsgruppa ønsker gjennom mulighetsstudien å legge vekt på fortetting av eksisterende utbygde 

og vedtatt utbygde arealer heller enn åpning av nye utbyggingsområder. Dette for å kunne bidra til 

en bærekraftig utvikling med søkelys på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i 

tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en 

arealbruk som reduserer mulige konflikter mellom ulike interesser. 

Arealene i mulighetsstudien har blitt vurdert med tanke på egnethet for eksisterende næringsarealer, 

muligheter for utvidelse av disse og muligheter for nye næringsarealer. Det har også blitt 

gjennomført en konsekvensvurdering av mulige utvidelsesarealer og nye arealer i studien. Disse 

utredningene er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på 

samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. Mulighetsstudien vil inngå 

som en samla del av konsekvensutredningen for tematisk rullering av kommuneplanens arealdel med 

tema næringsarealer. 

I mulighetsstudien, foreslås også en strategi for i hvilken grad kommunen eller private aktører skal 

eie grunn, sørge for regulering, opparbeide teknisk infrastruktur til tomta eller også opparbeide 

infrastruktur innenfor tomta. Å utarbeide en slik strategi som skal ligge til grunn for kommunal 

involvering ved næringsetableringer, vil gi en forventningsavklaring og skape forutsigbarhet både for 

næringen og kommunen. 

 

Mulighetsstudien skal behandles av styringsgruppa (Formannskapet) i august 2021. 

 

Arbeidsgruppa, juli 2021. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 
Figur 1 viser et oversiktskart med posisjonen til de områdene som er med i 

mulighetsstudien. De grønne markørene illustrerer at det er tilgjengelige arealer avsatt til 

næring i kommuneplanens arealdel, og eventuelt i reguleringsplan. De blå markørene 

illustrer nye foreslåtte næringsområder som ikke er avklart i plan. De røde markørene 

illustrerer næringsområder som er avklart i plan med ledige arealer samtidig med at det 

foreslås utvidelse som ikke er avklart i plan. Områdene omtales nærmere under kapittel 2 og 

3. 

 

Ettersom det finnes mange små næringsområder, uten utvidelsesmuligheter, spredt over 

hele Frøya, så har arbeidsgruppa satt en minimumsgrense på 5 daa for at områder skal 

inngå i mulighetsstudien. 

Figur 1: Oversiktskart næringsarealer. Grønn markør = avklart i plan, Blå markør = ikke avklart i plan, Rød markør = ledig 
areal avklart i plan og foreslått areal ikke avklart i plan. 
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1.2. Oppdraget inkl arbeids- og styringsgruppe 
Den 26.11.2020 vedtok kommunestyret i Frøya kommune sak 125/20. I vedtaket står det følgende: 

Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med strategisk næringsplan, handlingsplaner for 

 næring og tematisk rullering av kommuneplanens arealdel, i tråd med organisering og  

 fremdriftsplan som fremmet i saksfremlegget. 

Vedtaket er et resultat av signaler fra politisk om at det er ønskelig å tilrettelegge og konsentrere 

næringsutviklingen på Frøya.  

Dette arbeidet skal ende opp i en administrativ anbefaling av hvilke områder som foreslås avsatt til 

næring i revideringen av kommuneplanen.  

Den administrative arbeidsgruppa har bestått av følgende personer: 

- Kitt Julie Hansen, Virksomhetsleder Plan, Miljø og Forvaltning 

- Anders Bakken Hekland, Kommuneplanlegger 

- Nils Jørgen Karlsen, Næringsrådgiver 

- Siri Bø Timestad, Innleid planressurs Norconsult 

- Jon Birger Johnsen, Innleid planressurs Kystplan 

Styringsgruppa for arbeidet er formannskapet. 

2. Ubebygde næringsområder, avklart i plan 
Dette kapitlet beskriver større områder som er avsatt til nærings/ industri-formål i enten 

kommuneplan/ kommunedelplan eller i reguleringsplan, og som i hovedsak ikke er i bruk/ bebygd.  

Områdene er inndelt utfra beliggenhet på bakgrunn av to kriterier:  

- Hvorvidt de ligger på «Fastfrøya», eller ikke. «Fastfrøya» er i denne sammenheng definert 

som alle øyer som har veiadkomst med hovedøya Frøya. 

- Hvorvidt områdene er sjønære, eller ikke. 

2.1. Sjønære områder på Fast-Frøya 

2.1.1. Skarpneset 
Området ligger på Skarpneset. Gjeldende planstatus for område er reguleringsplan Skarpneset der 

arealet hovedsakelig er regulert til industri, havneområde og kai. Området er ikke opparbeidet. 

Arealet som er avsatt til næring er på ca. 90 daa. 

Kan være aktuelt med reguleringsendring av veger samt havn/kai. 

Frøya kommune har engasjert Åkerblå for å utrede havneforholdene ved Skarpneset. Denne 

rapporten konkluderer med at det bør tas hensyn til flere forhold ved etablering av havn her: 

- Vind: Avhengig av hvilket kriteria som leges til grunn vil det trolig måtte påregnes noe 

nedetid som følge av vind.   

- Strøm og bølger: Virker rimelig å anta at Skarpneset i perioder vil utsettes for bølger med 

utfordrende egenskaper (lengde og periode) samt krevende strømforhold, og at innsegling 

og manøvrering samt gjennomføring av operasjoner vil påvirkes negativt.  

- Dybdene i området ser generelt ut til å være tilstrekkelig, men med tre grunner langs 

innseglingen samt at det langs ytterkanten av manøvreringsområdet fort blir grunt.  
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- Ut fra bredden på innseglingen estimeres det at skip med bredder på 33m-55m for det 

bredeste kriteriet mens for det smaleste vil skip med bredder på 25m-44m kunne benytte 

innseglingen. Da denne strekningen går langs en kurve bør dette ses på som øvre grenser. 

Innseglingens radius anses som tilstrekkelig stor, men kan gi utfordring for skip med store 

krav til manøvreringsområde.  

Generelt virker det som at skip som skal benytte kaianlegget ved Skarpneset ikke bør være spesielt 

store, men ha relativt god manøvreringsevne. Skarpneset fremstår som et område som ville kunne 

benyttes av fartøy som i dag benyttes innen akvakultur, som for eksempel servicefartøy, 

brønnbåter og forbåter. Til fartøy ut over dette vil det trolig måtte stilles betydelige krav til 

manøvrerbarhet, eller gode værforhold.  

Videre fremstår det som sannsynlig at det må påberegnes noe nedetid som følge av miljøforholdene i 
området. Både direkte som følge av begrensninger under operasjoner, men også som følge av 
relativt små marginer i innseglings- og manøvreringsområdet med begrensede muligheter for å 
avbryte innsegling og trekke seg ut av området. Det bør også tas høyde for at Kystverket kan komme 
med føringer som vil legge begrensinger for området og aktivitet som kan påvirke nedetid 
(eksempelvis los, dagslysseilas, fjerning av grunner og tilgang på taubåter). Se vedlagte rapport fra 
Åkerblå (Teknisk Rapport Skarpneset kai, Åkerblå 11.06.2021). 

 

 

Figur 2: Reguleringsplan for Skarpneset 

2.1.2. Nordhamarvik Industriområde 
Området grenser til eksisterende industriområde i Nordhammarvika, og innebærer en nordlig 

utvidelse av dette området. Området er i gjeldende Kommunedelplan for Sistranda avsatt til 

“Framtidig næringsbebyggelse”. Områdets størrelse er på ca. 30 daa. Området er tenkt benyttet som 

nærings- industriområde. Området er prosjektert og kostnadsberegnet tidligere og omtales derfor 

ikke nærmere. 
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Det finnes muligheter for en ytterligere utvidelse mot nord, når dette området er ferdig opparbeidet. 

Dette kommer studien nærmere tilbake til under kapittel 3, som omhandler mulighetsområder.   

 

Figur 3: Gjeldene planstatus nord for Nordhammarvik Industriområde 

2.1.3. Midtsian  
Gjeldende planstatus for området er Kommuneplanens arealdel/ Kommunedelplan for  Sistranda der 

arealet er avsatt til sentrumsformål.  

 

Figur 4: Gjeldende planstatus. Aktuelt område inntegnet med rosa linje 

Områdets størrelse er på ca. 9,1 daa og vil være et aktuelt areal for en eventuell utvidelse av Guri 

Kunna VGS samt handel/tjenesteyting. Nærmere bruk bør avklares/fastsettes gjennom en 

sentrumsplan. 
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2.1.4. Siholmen 
I reguleringsplan for Siholmen Myratangen er det avsatt et område som kombinert bebyggelse og 

anleggsformål på land, og et område avsatt til næring/ fiskeri i sjøen (Fig. 5).   

 

 

Figur 5: Gjeldende planstatus for Siholmen-Myratangen 

Området A1 er på ca. 9,5 daa. Arealet er i reguleringsplan avsatt til næring/ kontor/ tjenesteyting. 

Arealet er i dag hovedsakelig landbruksareal. 

Område A2 er på ca. 3,5 daa. Arealet er avsatt til næring/ fiskeri. Arealet er i dag strandsone/ sjø. 

A1 bør utvikles innenfor reiseliv/ nisjehandel/ detaljhandel. Parkering bør tilstrebes i kjelleretasje. 

A2 bør utvikles som en klynge for tjenesteyting og service for å skape et maritimt miljø i havna og det 

nye boligområdet på Siholmen. Dette er ikke i tråd med eksisterende reguleringsplan, og bør 

vurderes omregulert evt. bruk av dispensasjon.  
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2.1.5. Ervika 
I Ervika er det et areal på ca. 3,5 daa. som er avsatt til industri i reguleringsplan for Ervika havn. Av 

dette er ca. 1 daa. ubebygd. 

Litt lenger nord, nedenfor grendahuset Havgløtt og Fv. 714, er det i kommuneplanen avsatt et 

område for framtidig næringsbebyggelse. Dette arealet er på ca. 11 daa. 

 

Figur 6: Gjeldende planstatus i Ervika. 

2.1.6. Uttian, Hestøya 
Området ligger på Hestøya, sør på Uttian. Arealet på land er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

næringsbebyggelse, og er delvis tatt i bruk.  Arealet i sjø er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

fremtidig og nåværende småbåthavn i nord, og «kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten 

tilhørende strandsone» i sør. Areal avsatt til næring er på ca. 29,1 daa. 

 

Figur 7: Gjeldende planstatus for Hestøya 
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2.1.7. Frøya Næringspark/ Nesset Industriområde 
Gjeldende planstatus er reguleringsplan for Nesset industriområde (Fig. 8). Her er det mulighet for 

fortetting/ økt utnyttelse av regulert næringsareal innenfor tre områder (Fig. 9). En realisering av 

tilgjengelig næringsareal kan kreve endring av gjeldende bestemmelser for å tillate økt utnytting.  

    

Figur 8: Gjeldende planstatus for Frøya Næringspark  Figur 9: Potensielt tilgjengelig næringsareal, 
innenfor eksisterende reguleringsplan. 

Potensielt tilgjengelig areal: 

- Areal 1: ca. 11,2 daa. 

- Areal 2: ca. 0,8 daa. 

- Areal 3: ca. 1,5 daa. 

2.1.8. Ørnflaugvågen 
Øst i Ørnflaugvågen er det i kommuneplanen avsatt et område på ca. 18,5 daa. til 

næringsbebyggelse. Ca. 9 daa. av dette arealet er ikke i bruk per i dag.   

 

Figur 10: Gjeldende planstatus for Ørnflaugvågen. 
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2.1.9. Leirvika og Bonenget 
Gjeldende planstatus for området er Kommuneplanens arealdel.  

 

Figur 11: Gjeldende planstatus for Leirvika og Bonenget. 

Ved Leirvika er det i KPA avsatt et område for framtidig næringsbebyggelse (N8) som ikke er tatt i 

bruk. Dette området er på ca. 16,4 daa. og grenser til et eksisterende areal avsatt til 

næringsbebyggelse. Store deler av det eksisterende området er heller ikke opparbeidet og tatt i bruk.   

 

Figur 12: Gjeldende planstatus Lerivika 

Ved Bonenget er det i KPA avsatt et område for nåværende næringsbebyggelse. Det vestligste 

området har ca. 22 daa tilgjengelige areal. Helt i sørvest står det et naust i sjøkanten. 
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Figur 13: Gjeldende planstatus Bonenget 

2.1.10. Tuvneset - Storheia 
Området ligger på Tuvneset, på nordsiden av Utfrøyvegen. Arealet grenser til eksisterende 

settefiskanlegg i Tverrvågen. I gjeldende KPA er området på land avsatt til “Fremtidig 

næringsbebyggelse” og i sjø avsatt til “Framtidig farled”. Området er per i dag ubebygd/ ikke 

opparbeidet. Områdets størrelse på land er på ca. 132 daa. 

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for dette området.  

 

Figur 14: Gjeldende planstatus for Tuvneset - Storheia. 



13 
 

2.1.11. Titran, Heia 
Ved Heia på Titran er et område avsatt til næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Dette 

området er på ca. 10,5 daa. Tidligere huset området fabrikken til Titran Canning. Fabrikken er nå 

revet etter at den brant. Ca. 8 daa. av det avsatte næringsområdet er tilgjengelig.  

 

Figur 15: Gjeldende planstatus for Titran, Heia. 

2.2. Ikke-sjønære områder på Fast-Frøya 

2.2.1. Massedeponi ved flyplassen 
Området grenser mot øst / nordøst til flyplassen. Aktuelt areal er i KPA avsatt til “Framtidig andre 

typer bebyggelse og anlegg”. Området er per i dag ubebygd. Områdets størrelse er på ca. 126 daa. 

Området ønskes benyttet til massedeponi, som det er et etterspurt marked etter for på Frøya. Frøya 

kommune har vært i dialog med en bedrift som er interessert i å regulere og drifte massedeponiet.  

Dette fremtidige massedeponiet har en sentral beliggenhet på Frøya, både i forhold til de tettest 

befolkede områdene/ næringsområder og Frøyatunellen. Massedeponiet er tenkt benyttet for både 

rene og urene masser. 

 

Figur 16: Gjeldende planstatus for massedeponi 
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2.2.2. Nabeita 
Området ligger på Nabeita, på sørsiden av Sørfrøyvegen. I gjeldene KPA er det avsatt framtidig areal 

til næringsbebyggelse både mot nordøst (A1 i figur 16) og i sør (A2 i figur 16). Størrelsen på A1 er på 

ca. 18,2 daa og er ikke opparbeidet. Dette området kan dermed huse en fremtidig utvidelse av 

næringsområde på Nabeita.  

Arealet i sør er stort sett tatt i bruk, samt at utformingen av det gjenværende arealet legger store 

begrensninger i utnyttelsen av dette området. Størrelsen på A2 er på ca. 9,5 daa. 

 

Figur 17: Gjeldene planstatus for næringsområde på Nabeita. 

2.2.3. Hamarvik 
Det disponible arealet er avsatt til forretning og kontor i gjeldende reguleringsplan. Arealet er på ca. 

7,7 daa. og eies av Frøya kommune.  

 

Figur 18: Gjeldene planstatus for Hamarvik-tomta. Aktuell tomt inntegnet med rosa linje. 
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2.2.4. Masseuttak, Steinsvatnet 
Området ligger sør for Steinsvatnet, og grenser til eksisterende massetak. Aktuelt areal er i gjeldende 

KPA avsatt til “Framtidig råstoffutvinning”. Områdets størrelse er på ca. 97 daa.  

 

 Figur 19: Areal avsatt til masseuttak i kommuneplan. 

3. Mulighetsområder 

3.1. Begrensninger i mulighetsstudien 
For hvert område som foreslås gjøres det innledningsvis en egnethetsvurdering for å ta stilling til om 

forslaget skal konsekvensutredes, eller ikke. For de områdene som skal konsekvensutredes, gjøres 

dette i henhold til forskrift om konsekvensutredning, med visse unntak. Dette gjelder for eksempel 

tema som: 

- Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål. 

- Vannmiljø, jamfør vannforskriften.   

- Beredskap og ulykkesrisiko 

- Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

- Kriminalitetsforebygging 

- Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 

De temaene som ikke blir svart ut i konsekvensutredningen tilhørende mulighetsstudien, vil for de 

områdene som blir foreslått tatt inn i revidert kommuneplan, bli konsekvensutredet som en del av 

dette arbeidet.  
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3.2. Vurdering av mulige konflikter i forhold til fuglearter, med hovedvekt på hubro. 
Frøya kommune har engasjert veterinær Martin Pearson for å vurdere mulig konfliktgrad i forhold til 

fuglearter med hovedvekt på hubro, for 4 områder som inngår i denne studien; Tuvneset, Husvika, 

Skarpneset og Stormyra. Det ble foretatt en befaring av områdene den 19.06.21 under gode 

værforhold. Det ble ikke observert tegn til hubro under befaringen. Vurderingene som er gjort har 

ikke tatt hensyn til en samlet påvirkningsgrad i omkringliggende områder.  

Vurderingene av negative effekter ved en arealendring er delt inn i en skala fra 0 til 5 for hubro og 

annen fuglefauna, hvor 5 er svært høy konfliktgrad og 0 er ingen. For hubro vil dette innebære ingen 

påvirkning ved tallet 0, fordi tiltaket ikke vil påvirke leveområdet eller jaktområdet for arten, ei heller 

påvirke viktige byttedyr negativt, mens tallet 5 vil bety tap av hekkeområdet og eller essensiell 

næringstilgang. Områder med konfliktgrad 4 eller 5 bør ikke utbygges fordi det det med stor 

sannsynlighet vil føre til en vesentlig forringelse av viktige leveområder for hubro. Størrelsen på 

hubroterritorier på Frøya defineres til en viss radius fra hekkeområdet. Dette kan antagelig variere 

noe og behøver ikke være sirkulært avhengig av topografi, næringstilgang og hekkemuligheter. 

Enhver arealendring og utbygging vil få konsekvenser for stedegen fauna. Utbygginger i områder med 

lav artsrikdom og som ikke er avgjørende for arter i nærheten vil i så måte være mer miljøvennlige 

enn det motsatte. 

Vurderingene beskrives i konsekvensutredningen for det spesifikke området.  

3.3. Regionalt Planforum 
Områdene som omtales i mulighetsstudien har blitt meldt inn og diskutert i Regionalt Planforum den 

05.05.2021 og 16.06.2021. Innspill og kommentarer som ble gitt i møtet er innarbeidet i 

konsekvensutredningen der det har relevans. 

Ved innarbeidelse av arealer i KPA bør områdene tas til ny gjennomgang i Regionalt Planforum. 

3.4. Sjønære områder på Fast-Frøya 
Alle næringsområder som planlegges ved sjøen er utsatt for havnivåstigning og stormflo. DSB sin 

veileder; Havnivåstigning og stormflo (2016) gir følgende estimater for havnivåstigning og stormflo 

for Frøya: 

- For bygg i sikkerhetsklasse F1 = 250 cm (NN2000) 

- For bygg i sikkerhetsklasse F2 = 260 cm (NN2000) 

- For bygg i sikkerhetsklasse F3 = 270 cm (NN2000) 

Bølgepåvirkning er ikke inkludert i disse tallene. 

Hvilken sikkerhetsklasse nye bygg havner innenfor avhenger av hvilken type bygg det er og hva 

konsekvensene ved en eventuell oversvømmelse vil medføre.  Gjeldende kommuneplan innehar 

bestemmelse som innebærer at alle nye bygg i strandsonen ikke skal bygges lavere en kote 3. Ved å 

forholde seg til dette, vil risikoen for oversvømmelse som følge av havnivåstigning og stormflo være 

lav.  

For hvert område bør det imidlertid gjøres egne vurderinger og beregninger for bølgepåvirkning for å 

ta stilling til om bygg bør plasseres høyere enn kote 3, eller om det bør gjøres andre tiltak i området. 

Nærmere vurderinger og beregninger knyttet til dette bør gjøres for de områdene dette er 

kommentert, som en del av reguleringsplanarbeidet.  

I de områder det er aktuelt med utfyllinger, må massebalansen utredes spesifikt for hvert område for 

å avklare om det er overskudd eller underskudd på masse. I en slik utredning må det også avklares 
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hvilke masser som skal benyttes og hvor de skal tas fra/ eventuelt transporteres for lagring 

(massedeponi). Kortest mulig transport av masser skal tilstrebes. En slik utredning må avklares i 

reguleringsplanen. Dette må sees i sammenheng med alle næringsarealer som besluttes utviklet og i 

forhold til når de ulike prosjektene tenkes påbegynt. 

3.4.1. Skarpneset 
Reguleringsplan for Skarpneset ble vedtatt i 2014. Denne regulerer for et industriareal på 90 daa, 

med tilhørende adkomstveg og kai. Arealet er ikke opparbeidet. Det finnes muligheter for å utvide 

næringsarealet både mot øst og vest. Forslaget innebærer en utvidelse mot øst (A1) på ca. 136 daa., 

og mot vest (A2) ca. 14 daa. (Fig. 20). Legges alt areal til grunn kan en potensiell utvidelse legge til 

rette for et samlet næringsareal på ca. 240 daa. (Fig 21).   

 

Figur 20: Mulig utvidelse mot øst og vest. 

 

Figur 21: Gjeldende planstatus for området, med inntegnet avgrensning for mulig utvidelse. 
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Egnethetsvurdering Skarpneset 

Grunnforhold/ terreng Ifølge kvartærgeologiske kart består hele området av bart fjell. Det 
østligste området (A1) ligger noe høyere i terrenget enn det regulerte 
området og A2. Fra Sørfrøyvegen i nord til sjøen i sør skrår terrenget 
bratt opp til et småkupert platå på ca 35-40 moh., før det skrår bratt 
ned til sjøen.  Det høyeste punktet på A1 er ca. 45 moh. 
Det vestligste området (A2) er også småkupert med største høyde 17 
moh. 

Lokalklima Området ligger sørvendt og åpnet til fra sjøen mot sør og øst – 
sørøst. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Fra Sørfrøyvegen er det regulert adkomstveg inn til 
Skarpneset (regulert næringsområde). Vegadkomst til foreslåtte 
utvidelsesområder vil kunne løses ved bruk av interne veger med 
avkjørsel fra regulert veg.  
 
Avstand til Sistranda: 13,6 km. 
Avstand til Frøyatunellen: 9,6 km. 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 
 
Havneforhold: Begrensninger i havneforholdene. Egnet for mindre 
båter med god manøvreringsevne, som f. eks. servicefartøy, 
brønnbåter og forbåter. Se vedlagte rapport fra Åkerblå  
(Teknisk Rapport Skarpneset kai, Åkerblå 11.06.2021). 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Så å si hele området inklusive det regulerte området er avmerket 
med høy aktsomhet for Radon. 

Andre forhold Ligger en hytte innenfor A1.  

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Skarpneset 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Bortsett fra en eldre bolig som i dag benyttes som 
hytte i A1, fremstår både A1 og A2 som et nærmest 
inngrepsfritt naturområde. 
Utvidelsen vil medføre mye nedsprenging av fjell. Det 
vil være hensiktsmessig å planere A2 til samme 
terrenghøyde som det regulerte området (minimum 
kote 3 m.o.h.). Dette vil medføre at næringsområde blir 
godt synlig fra Sørfrøyvegen og fra nærmeste bolighus 
ved Hallarskaget. A1 ligger noe høyere (ca. kote 35 
moh.), og er mer skjermet fra vegen. Dette arealet kan 
planeres noe høyere enn resten for å begrense behovet 
for uttak av masse. Fra sjøen vil landskapsbildet bli 
vesentlig endret (kommunekart).  Ved gjennomføring, 
bør tiltaket best mulig tilpasses sine omgivelser.        

 
 
 
 
 
- 

Landbruk/ fiske I følge arealressurskart AR5 er området avmerket som 
«Annet markslag». Dvs. at området ikke berører 
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jordbruk- eller skogsareal. Utmark som dette, blir ofte 
beitet av husdyr. 
Nærmeste akvakulturlokalitet befinner seg ca. 850 
meter øst for område A1. Avhengig av 
strømningsforhold på stedet, kan denne lokaliteten 
potensielt påvirkes ifm. en utfylling. I sjøen er det 
avmerket et belte som fiskeplass for passive redskap. 
Avgrensningen av A1 og A2 kommer ikke i konflikt med 
dette området (Gislink).  

 
 

+ 

Naturmangfold Området er ikke kartlagt for naturtyper. Det er 
sannsynlig at det er kystlynghei både innenfor A1 og 
A2. Frøya kommune har bestilt naturtypekartlegging 
som skal gjennomføres i sommer. 
Område A2 er registrert som «Lokalt viktig 
naturbeitemark». Hoveddelen av dette området 
befinner seg inne på det arealet som er regulert til 
næringsområde. En realisering av vedtatt 
reguleringsplan vil derfor medføre tap av store deler av 
den lokalt viktige naturbeitemarka. Den gjenværende 
naturbeitemarka vurderes å være av så begrenset 
omfang at det neppe vil være aktuelt som beite. 
Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene hubro, havørn og kongeørn (Gislink).  
 
Vurdering Hubro: 
Hele området ble utredet for hubro i 2012 og det ble 
funnet byttedyr nære opp til området. Det finnes ingen 
tidligere kjente hekkelokaliteter og foreslått 
næringsområde ligger utenfor kjente hubroterritorier. 
Det er hørt og observert hubro sporadisk i 
nærområdene frem til vindparken ble etablert. Mindre 
attraktive jaktområder som følge av etablering av 
nærstående vindpark kan føre til at Skarpneset vil 
kunne bli mer brukt i fremtiden. Brattkanten som 
vender mot vest vil kunne være en preferert post 
under jakt i perioder av året når det gamle kulturbeitet 
nedenfor er viltrikt. Konfliktgrad 2. Det ble ikke funnet 
sportegn ved befaringen (Martin Pearson). 
 
Annen fauna: 
Næringsområdet grenser i nordvest til en bekk fra 
veien og ned mot sjøen. Rundt denne bekkedalen er 
det en rik strandeng med stort artsmangfold. Her 
finnes hekkende storspove, tjeld og strandsnipe. Ved 
en utbygging av området bør denne biotopen søkes å 
bevares mest mulig intakt. Utover mot neset er det et 
større antall grågås som beiter gjennom sesongen. Her 
ble også enkeltbekkasin observert. Det hekket to par 
svartbak opp mot det høyeste av området. Tjeld og 
heipiplerke er vanlig forekommende i området. 
Konfliktgrad vurderes til 3 for annen fauna fordi det 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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finnes et rikt fugleliv i deler av området (Martin 
Pearson). 
 
Skarpnesvassdraget er registrert som en anadrom 
strekning. Det er registrert ål (sårbar) i Skarpnesvatnet. 
A2 påvirker ikke dette vassdraget direkte. A1 medfører 
at næringsområdet blir liggende nærmere bekken enn 
det reguleringsplanen åpner for. Regulert adkomstveg 
inn til område innebærer at bekken skal flyttes mot 
nordvest, for å gi plass til adkomstvegen. Vegen blir 
dermed liggende nærmest A1. På bakgrunn av dette 
samt en markant høydeforskjell opp til A1 vurderes det 
at en utbygging av A1 ikke vil ha negativ innvirkning på 
vassdraget (Gislink).    
 
I sjøen utenfor både A1 og A2 er det registrert 
skjellsand med svært viktig verdi. Utfylling i sjø, spesielt 
ved A2, vil komme i konflikt med denne naturtypen 
(Gislink).   

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen registrerte kulturminner innenfor A1 og A2. I 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet, ble det ikke 
funnet automatisk fredete eller andre verneverdige 
kulturminner. Hytten på A1 er registrert i SEFRAK-
registeret som et eldre våningshus fra 1800-tallet. 
Tilstedeværelse av flere kulturminner i nærområdet og 
generelt på Frøya, gjør at det må påregnes at det vil bli 
stilt krav om kulturminneundersøkelse av 
utvidelsesområdet både i sjø og på land i en 
reguleringsplanprosess (Gislink).      

 
 
 
 

+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse I vedtatt reguleringsplan for Skarpneset av 2014 er støy 
og støv vurdert. En utvidelse av det vedtatte 
næringsområde vil føre med seg negative konsekvenser 
for folkehelse i form av økt støy og støv-problematikk 
som følge av både utvidet anleggsarbeid, og at en 
utvidelse vil gi plass til flere bedrifter. Dette vil til en 
viss grad kunne begrenses gjennom avbøtende tiltak i 
reguleringsplan. Det er imidlertid få boliger i 
nærområdet som vil bli berørt.  

 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Området er ikke kartlagt som registrert friluftsområde. 
I reguleringsplanarbeidet for Skarpneset ble det 
vurdert at tiltaket ikke ville få vesentlige virkninger for 
det eksisterende friluftslivet på Frøya. En realisering av 
område A1 forutsetter fjerning av en hytte.   
Samlet for A1 og A2 vil ca. 750 meter med strandlinje 
bli nedbygd. A2 berører mer strandlinje enn A1.  

 
 
 
- 
 
 

Barn og unge Foreslåtte utvidelser vil tredoble det arealet som i dag 
er avsatt til industri. Et større næringsområde vil føre 
med seg økt trafikk av både små og større kjøretøy. I 
utredningsarbeidet ifm. reguleringsplanen ble det 
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anslått at en full utbygging av vedtatte industriområde 
ville medføre en økt ÅDT på 700 – 1000, hvorav 10 % 
antas å være tungtransport. Dersom det benyttes 
samme forhåndstall for utvidelsene, vil full utbygging 
av det regulerte området samt A1 og A2 potensielt gi 
en tredobling av beregnet ÅDT til området.  Dette 
inkluderer både ansattreiser og tungtransport. Det 
antas at det meste av arbeidsreiser og tungtransport vil 
gå østover langs fylkesvegen (transport av varer ut fra 
Frøya). Fylkesvegen er ikke tilrettelagt med gang- og 
sykkelveg fra Flatval til Skarpneset. Det er forholdsvis få 
boliger på denne strekningen. Fra Flatval er det 
gjennomgående gang- og sykkelveg til Dyrvik. Eventuelt 
behov for avbøtende tiltak må vurderes i 
reguleringsplan.  

 
 
 
 
 
- 

Utbyggingsmønster Skarpnes er ett av de prioriterte stedene fra Frøya 
kommune sin side, når det gjelder næringsetablering.  
Ved et eventuelt behov for utvidelse av Skarpneset 
industriområde, vurderes A2 som det først aktuelle 
utvidelsesområde. Dette kan planeres ned til samme 
kote som regulert næringsområde. Av hensyn til 
høyden innenfor A1, vurderes det som mest aktuelt å 
planere dette området noe høyere enn A1.    

 
 
 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Går hovedvannsledning fram til 

Skarpnesvatnet. Herfra er det ca. 800 meter fram 
til tomtegrense.   

- Kapasitet: Dette er en 280 mm ledning med svært 
god kapasitet. Kan forsyne et nytt lakseslakteri. 
Mulig behov for trykkøkningsanlegg. 

 
Avløp: 
- Infrastruktur: Eksisterer ikke. Må utbygges 
- Kapasitet: Eksisterer ikke 
 
Elektrisitet: Det går en 24 kv. luftlinje gjennom nordlig 
del av A1. Kapasitet og tilkoblingspunkt må utredes/ 
prosjekteres nærmere (Gislink). 
 
Fiber: Nærmeste fiber er på Nordskaget/ flatval. Mulig 
lagt trekkrør fram til Skarpnesvatnet. 
 
Masseberegningen for planering og utfylling av 
områdene til nivå + 3,60 moh. viser et masseoverskudd 
på 4 265 000 m3 for A1 og på 76 000 m3 for A2. 
Kostnadsoverslaget for planering og utfylling for 
område A1 er beregnet til kr. 768 268 000,- mens det 
for A2 er beregnet til kr. 22 473 000,-. I summen er 
masseforflytning av overskuddsmassene inkludert. Ved 
å differensiere uttaket på flere nivåer for A1, kan 
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overskuddet reduseres vesentlig. (Notat utarbeidet av 
Prosjektutvikling Midt Norge AS, 12.07.2021). 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av gang- og 
sykkelveg samt egnet kollektivtransport, gjør at 
trafikken til og fra området forventes å være 
kjøretøybasert. 
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
- 

Samfunnssikkerhet Skarpnesvassdraget er avmerket som et 
flomsoneaktsomhetsområde. Det avmerkede området 
grenser inn på nordlig del av A1. På bakgrunn av 
høydeforskjell mellom vassdraget og framtidig 
terrengnivå på A1, vurderes det som usannsynlig at en 
flom i vassdraget vil ha innvirkning på A1.  
Området er avmerket med høy risiko for Radon. Tiltak 
som f.eks. radonsperre i bygninger, vil eliminere farer 
knyttet til dette.  
Havnivåstigning samt bølgepåvirkning må hensyntas 
når minimum kotehøyde for A2 skal vurderes. 
Ved utfylling i sjø vil det bli påkrevd geoteknisk 
vurdering. 

 
 
 
 
 
 

+ 
 

Samfunnskostnader Forlengelse av gang- og sykkelveg fra Flatval  

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler å ta inn A2 i kommuneplanens 
arealdel for å bedre havneforhold og kaifasiliteter. Når 
det gjelder A1 vil ikke arbeidsgruppa anbefale å ta 
denne inn i kommuneplanens arealdel før eksisterende 
reguleringsplan og A2 er utbygd. Dette begrunnes med 
at en opparbeidelse vil medføre betydelige kostnader 
og naturinngrep. 
 
Konfliktgrad 3 for annen fauna. Skjellsand med svært 
viktig verdi. Påregne kulturminneundersøkelser på land 
og i sjø. Geoteknisk vurdering/ undersøkelse av 
områdestabilitet. 

A2 
 
 
 

+ 

A1 
 
 
 
- 
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3.4.2. Nordhammarvik industriområde 

  

Figur 22: Gjeldende planstatus med inntegnet mulig utvidelse mot nord og sør. 

Det foreslås utvidelse både nord og sør for eksisterende industriområde. Foreslått utvidelse i nord 

grenser til område avsatt til framtidig næringsbebyggelse i gjeldende kommunedelplan for Sistranda. 

Forslaget innebærer en ytterligere nordlig utvidelse av dette området (A1 i figur 22). Gjeldende 

planstatus for området er Kommunedelplan for Sistranda. Området i sjø er avsatt til «Kombinerte 

formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone». Området på land er avsatt til «LNFR» 

og «Friområde». Områdets størrelse er på ca. 18,5 daa.  

Foreslått utvidelse i sør grenser til eksisterende industriområde og omfatter utfylling av sjøareal (A2 i 

figur 22). Gjeldende planstatus for området er Reguleringsplan for Nordhamarvik Industriområde. 

Området er avsatt til «Ferdsel» samt «Annen veggrunn – tekniske anlegg». Områdets størrelse er på 

ca. 42 daa. ScaleAQ AS eier hele tomten som vil være naturlig adkomst til A2. En realisering av dette 

området i kommunal regi, forutsetter at kommunen fremforhandler et makebytte med ScaleAQ AS, 

som også fester tre næringsparseller lenger nord på eksisterende næringsområdet.   
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Egnethetsvurdering Nordhammarvik A1 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart: Marin strandavsetning med 
sammenhengende dekning i nordvestre deler av området. Ellers bart 
fjell. Terrenget er høyest i vest (ca. 13 moh.) og skråner nedover mot 
sjøen i øst. Dybden i sjø øker mot øst, og er ca. -7 moh. på det 
dypeste (Gislink).    

Lokalklima Området er vendt mot nordøst. Området er utsatt for vind fra nordlig 
og østlig retning. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Biladkomst til området er tenkt løst ved å benytte 
eksisterende adkomstveg til industriområdet fra Fv. 714. Fra denne er 
det tenkt en intern adkomstveg som går nordover. 
 
Avstand til Sistranda: 2 km 
Avstand til Frøyatunnelen: 2,7 km 
 
Kollektivtransport: Betjenes av rute 320 og 420. 4 daglige 
passeringer. 
 
Havneforhold: Strømforholdene kan muligens være utfordrende, og 
havneforholdene bør utredes nærmere dersom det er ønskelig med 
kaianlegg.  

Forurensning/ 
sikkerhet 

I følge støyvarselkart (prog. 15-20 år fram i tid) er området nærmest 
veg (ca. 50 meter fra midtlinje veg) utsatt for vegtrafikkstøy. Dette 
innebærer at store deler av arealet på land er/vil bli støypåvirket. For 
et næringsområde har dette liten betydning. På oversiden av vegen 
ligger det en bensinstasjon som har eksistert i mange år. Det kan 
derfor være et potensial for forurensede masser i dette området. 

Andre forhold Et næringsområde her vil gi nærføring til eksisterende bolighus. 
Avstanden fra grense til nærmeste bolighus er ca. 50 meter. Alt areal 
ligger i strandsonen. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Nordhammarvik A1 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Utgraving/ planering og utfylling i sjø til kote 3 vil 
medføre en stor landskapsmessig endring både på land 
og i sjø. En utbygging vil bli godt synlig fra innfartsvegen 
til Sistranda, og fra sjøsiden, men noe begrenset på 
landsiden av veien grunnet høydeforskjell. Ved 
gjennomføring, bør tiltaket best mulig tilpasses sine 
omgivelser.   

 
 
- 

Landbruk/ fiske En liten del av arealet i sør er registrert som uproduktiv 
skog, ellers åpen jorddekt fastmark. 
I underkant av 200 meter øst for området er det 
registrert et gytefelt; Rabbaflua. Miljøforsvarlige 
teknikker for utfylling samt bevisst forhold til tidspunkt 
for året for utfylling i sjø, vil kunne bidra til å begrense 
evt. negative konsekvenser for gytefeltet. Nærmere 
undersøkelse av strømningsforhold på stedet kan også 

 
 
 
 
 
- 
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bekrefte/ avkrefte hvorvidt en utfylling i sjø vil påvirke 
gytefeltet (partikler i sjø). Dette bør utredes nærmere i 
en evt. planprosess. 
Litt over 1 km fra området er det et akvakulturanlegg 
for laks (Gislink). Avhengig av strømningsforhold på 
stedet, kan denne lokaliteten potensielt påvirkes ifm. 
en utfylling. 

Naturmangfold Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene kongeørn, havørn og hubro.  
I sjøen utenfor A1, er det registrert observasjon av 
ærfugl. Ellers finnes det ingen spesielle registreringer i 
forhold til naturverdier for området (Gislink). 

 
 
- 
 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen registreringer i eller i umiddelbar nærhet til 
området (Gislink). 
 
Må påregnes kulturminneundersøkelser i sjø. 

 
+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse Dersom det etableres industri/ næring som generer 
støy/støv/lukt kan dette innvirke negativt på 
bokvaliteten i nærområdet. En reguleringsplan vil kunne 
inneha bestemmelser som gir avbøtende effekt for det 
nærliggende boligområdet. F. eks. kan 
reguleringsplanen stille krav til maksimale grenser for 
eksempelvis støy/ støv /lukt/ byggehøyder samt krav 
om buffersoner som vil begrense slike negative 
virkninger. Generelt sett er det ikke anbefalt å lokalisere 
industriareal tett opp til boligområder. Nærmeste 
bolighus befinner seg ca. 50 meter fra området. 

 
 
 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Større deler av arealet i sjø inngår i det registrerte 
friluftslivsområde «Sistranda-Inntian». En utfylling av 
området i sjø vurderes ikke til å ha nevneverdig negativ 
innvirkning på friluftslivsområdet. 
Ca. 133 meter med strandsone nært opp til bebyggelse 
vil gå tapt som følge av en utfylling. 

 
 
- 

 
 

Barn og unge Det registrerte skogsarealet kan være en 100 meterskog 
for barn og unge i nærområdet, men det er ikke kjent 
om det benyttes til dette. Kommunedelplan for 
Sistranda har avsatt store deler av denne skogen til 
fremtidig næringsområde. Restarealet er svært lite og 
vurderes til å ha begrenset verdi som lekeområde. 
På vestsiden av fylkesveg er det gang- og sykkelveg som 
forbinder Sistranda med Hammarvika.   

 
 
 

+ 

Utbyggingsmønster Grenser til vedtatt fremtidig næringsområde, som vil bli 
en naturlig utvidelse av Nordhamarvik Industriområde. 
Nordhamarvika er ett av de prioriterte stedene fra 
Frøya kommune sin side, når det gjelder 
næringsetablering. En realisering av næringsarealet på 
både oversiden av fylkesvegen og sør for området kan 
gi et masseoverskudd som potensielt kan benyttes ved 
en utfylling av dette området.  

 
 
 
 
 
 

+ 
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Derfor vil det være aktuelt å starte opparbeidelse av 
dette området samtidig med opparbeidelse av området 
i sør og eventuelt området på oversiden av fylkesvegen. 
En utvidelse av Nordhamarvika vil styrke 
tettstedsutviklingen og øke attraktiviteten av både 
Hammarvika og Sistranda.  

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Nye vannledninger kan kobles på 

eksisterende anlegg på Nordhamarvika. 
- Kapasitet: God kapasitet såfremt ikke vannbehov 

blir for stort (type lakseslakteri).  
 
Avløp: 
- Infrastruktur: langs Fv. er det lagt avløpsledning 

som skal kobles til et fremtidig hovedavløpsanlegg 
på Nabeita. Næringsområde kan kobles til denne 
avløpsledningen. Per i dag løses avløpet fra 
næringsområdet med en felles slamavskiller. 

- Kapasitet: Hovedavløpsanlegget på Nabeita skal 
håndtere alt avløp fra Sistranda til Flatval. Anlegget 
vil ha god tilgjengelig kapasitet (Prosjektert med 
kapasitet på 5500 pe. Behovet per i dag er 2500 pe).  

 
Elektrisitet: Dersom det ikke er ledig kapasitet på 
dagens næringsområde, er nærmeste distribusjonsnett 
en 24 kv. luftlinje i underkant av 200 meter vest for A1 
(vest for bensinstasjonen). Kapasitet og tilkoblingspunkt 
må utredes/ prosjekteres nærmere (Gislink). 
 
Fiber: 
- Det finnes fiber på eksisterende industriområde. 
 
Veg: 
- Kan benytte eksisterende adkomst fra Fv. 
 
Masseberegningen for planering og utfylling av 
områdene til nivå + 3 moh. viser et masseunderskudd 
på 57 000 m3 for A1. Kostnadsoverslaget for planering 
og utfylling for område A1 er beregnet til kr. 21 299 
000.  I summen er masseforflytning av 
overskuddsmassene inkludert. (Notat utarbeidet av 
Prosjektutvikling Midt Norge AS, 12.07.2021). 

 

Klima og energi Nærhet til store boligområder i Hammarvika og 
Sistranda samt etablert gang- og sykkelvegnett legger til 
rette for trafikksikker adkomst for gående/ syklende til 
området.     
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 

+ 

Samfunnssikkerhet Det kan være aktuelt med tiltak for å begrense 
bølgepåvirkning fra nord og øst. Dette avhenger av 
hvilken høyde det planerte området legges på. 
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Hensynet til boligområder i nærheten medfører 
begrensninger i forhold til hvilke typer bedrifter som 
bør etablere seg på området (støy, støv, 
storulykkebedrifter).  
Sørlig del av området på land er vist med høy 
aktsomhet for Radon. Dette er håndterbart med kjente 
tiltak. Det er et potensial for forurensede masser i 
området i tilknytning til bensinstasjonsdriften. 

 
 
- 

Samfunnskostnader Det er utført en masseberegning for området for 
planering og utfylling av industriområdet til nivå + 3 
moh. Denne viser en massebalanse med et underskudd 
på ca. 57 000 m3. Det er kalkulert kostnader for 
opparbeidelse av området (Notat utarbeidet av 
Prosjektutvikling Midt Norge AS, 28.06.2021). 

 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel.  
Området bør tilrettelegges for industri/næring som ikke 
forringer bomiljøet i nærområdet (støy/ støv/ lukt). 
En evt. utfylling må ta hensyn til nærliggende gytefelt. 
Må påregnes kulturminneundersøkelser i sjø.  

 
 

+ 
 

 
Egnethetsvurdering Nordhammarvik A2 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart: Nærmest land humusdekke/ tynt 
torvdekke over berggrunn. Lenger ut i sjø er det registrert bart fjell. 
På land nordvest i området er det marin strandavsetning med 
sammenhengende dekke. Bortsett fra strandsone i vest og nord 
befinner arealet seg i sjø. Terrenget på land går fra ca. 3 moh. og ned 
til havnivå. I følge Kystinfo går dybden ned til – 19 moh. i sør.   

Lokalklima Området er vendt mot sørøst, og ligger åpent til fra sjøen møt øst og 
sør. Er dermed utsatt for vind fra øst og sør. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Biladkomst til området er tenkt løst ved å benytte 
eksisterende adkomstveg til industriområdet fra Fv. 714. Fra denne er 
det tenkt en intern adkomstveg som går sørover. Adkomst til 
området forutsetter adkomst over privat grunn. 
 
Avstand til Sistranda: ca. 2 km 
Avstand til Frøyatunnelen: ca. 2,7 km 
 
Kollektivtransport: Betjenes av rute 320 og 420. 4 daglige 
passeringer. 
 
Havneforhold: Strømforholdene kan muligens være utfordrende, og 
havneforholdene bør utredes nærmere dersom det er ønskelig med 
kaianlegg.  

Forurensning/ 
sikkerhet 

I følge støyvarselkart (prog. 15-20 år fram i tid) er området ikke utsatt 
for vegtrafikkstøy.   
Det er registrert et kommunalt deponi i søndre del av eksisterende 
reguleringsplan for Nordhamarvika Industriområde. Dette avfallet ble 
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tildekket i forbindelse med opparbeidelsen av området. Området er 
registrert med påvirkninsgrad 2: Akseptabel forurensning med 
dagens areal- og resipientbruk.     

Andre forhold En oppfylling til kote 3-4 moh. krever tilføring av mye masser. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Nordhammarvik A2 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Utfylling i sjø til kote 3-4 moh. vil medføre en stor 
landskapsmessig endring av strandsonen og sjøarealet. 
Virkningen på landskapet vil bli mindre pga. at det vil gli 
inn som en naturlig utvidelse av eksisterende 
industriområde. En utbygging vil bli lite synlig fra fv. 
714, men godt synlig fra sjøsiden. Ved gjennomføring, 
bør tiltaket best mulig tilpasses sine omgivelser.          

 
 
- 

Landbruk/ fiske Ingen registeringer ift. landbruk (Gislink). 
I underkant av 200 meter øst for området er det 
registrert et gytefelt; Rabbaflua. Miljøforsvarlige 
teknikker for utfylling, samt bevisst forhold til tidspunkt 
for året for utfylling i sjø, vil kunne bidra til å begrense 
evt. negative konsekvenser for gytefeltet. Nærmere 
undersøkelse av strømningsforhold på stedet kan også 
bekrefte/ avkrefte hvorvidt en utfylling i sjø vil påvirke 
gytefeltet (partikler i sjø). Dette bør utredes nærmere i 
en evt. planprosess/ prosjektering av utfylling. 
Litt over 1 km fra området er det et akvakulturanlegg 
for tare. Avhengig av strømningsforhold på stedet, kan 
denne lokaliteten potensielt påvirkes ifm. en utfylling. 

 
 
 
 
- 

Naturmangfold Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene kongeørn, havørn og hubro.  
Det er registrert flere fuglearter i og nært opp til 
området, både på land og sjø; Ærfugl (nær truet), teist 
(sårbar), storspove (sårbar), sjøorre (sårbar). Det er 
også registrert oter i nærområdet, på vestsiden av fv. 
714 (Gislink). 
På land: Registrert kystlynghei med lav kvalitet og dårlig 
tilstand. Registrert en kort elvestrekning rett sør for 
dagens industriområde: Nordhammervika, som vises 
som anadrom strekning for laks og sjøørret. I 
forbindelse med opparbeidelsen av Nordhamarvika 
Industriområde, ble denne bekken lagt i rør. Dette ble 
gjort for å forhindre utvasking av forurensning av et 
gammelt kommunalt deponi som befinner seg rett sør 
for dagens industriområde (Gislink). 
I sjø: Store deler av området inngår i en større registrert 
skjellsandforekomst med svært viktig verdi (Gislink).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Nærmeste registrerte kulturminne er i underkant av 
400 meter fra området. Dette er en gravhaug ved 
dagens kirkegård. En utbygging vil ikke påvirke dette 

 
 

+ 
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kulturminne negativt (Gislink). Må påregne at det kan 
bli stilt krav om kulturminneundersøkelse i sjø. 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse På det arealet i sør som er avsatt til vegetasjonsskjerm i 
eksisterende reguleringsplan For Nordhamarvika, ligger 
det avfall fra et gammelt kommunalt deponi. I 
forbindelse med reguleringsplanen for Nordhamarvika 
Industriområde ble det utarbeidet en miljøteknisk 
grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn 
(Norconsult, 2013). Avgrensningen til A2, er satt slik at 
inngrep/ gravearbeid ikke skal berøre dette arealet.   
Dersom det etableres industri/ næring som generer 
støy/støv/lukt kan dette innvirke negativt på 
bokvaliteten i nærområdet. En reguleringsplan vil kunne 
stille krav til maksimale grenser for eksempelvis støy/ 
støv /lukt som kan begrense slike negative virkninger. 
Nærmeste bolig befinner seg ca. 350 meter unna. Det 
planlegges et boligområde på Hammarberget som blir 
liggende ca. 200 meter fra området. Som følge av stor 
høydeforskjell (ca. 30 meter) vil næringsarealet trolig ha 
en begrenset innvirkning på bomiljøet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Området er ikke registrert som friluftsområde. En 
opparbeidelse vil medføre at ca. 260 meter med 
strandsone vil gå tapt som følge av utfylling. Det meste 
av dette arealet har stor helning og er ikke kjent brukt 
som nærområde/ friluftslivsområde. En utfylling av 
området i sjø vurderes ikke til å ha nevneverdig negativ 
innvirkning på nærmiljø/ fritid. 

 
 
 

+ 
 

 

Barn og unge En utvidelse av industriområde vil trolig ikke medføre 
økt trafikk langs Fv. 714 da det kun er ett firma som kan 
benytte seg av området. Vurderes derfor ikke å påvirke 
trafikksikkerheten for barn og unge nevneverdig 
negativt, da det er opparbeidet gang- og sykkelveg forbi 
industriområdet som forbinder Sistranda med 
Hammarvika.   

 
 
 

+ 

Utbyggingsmønster Grenser til vedtatt fremtidig næringsområde, som vil bli 
en naturlig utvidelse av Nordhamarvik Industriområde. 
Nordhamarvika er ett av de prioriterte stedene fra 
Frøya kommune sin side, når det gjelder 
næringsetablering. En realisering av dette området fra 
kommunen sin side betinger et makebytte, da arealet 
kun kan benyttes av ett firma.   
En utvidelse av Nordhammarvika vil styrke 
tettstedsutviklingen og øke attraktiviteten av både 
Hammarvika og Sistranda. 

 
 
 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Nye vannledninger kan kobles på 

eksisterende anlegg på Nordhammarvika. 
- Kapasitet: God kapasitet såfremt ikke vannbehov 

blir for stort (type lakseslakteri).  
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Avløp: 
- Infrastruktur: langs fv. Er det lagt avløpsledning som 

skal kobles til et fremtidig hovedavløpsanlegg på 
Nabeita. Næringsområde kan kobles til denne 
avløpsledningen. Per i dag løses avløpet fra 
næringsområdet med en felles slamavskiller. 

- Kapasitet: Hovedavløpsanlegget på Nabeita skal 
håndtere alt avløp fra Sistranda til Flatval 
(Prosjektert med god kapasitet (5500 pe). Behovet 
per i dag er 2500 pe). Tilgjengelig kapasitet. 

 
Det er utført en masseberegning for området for 
planering og utfylling av industriområdet til nivå + 3 
moh. Denne viser en massebalanse med et underskudd 
på ca. 650 000 m3. Det er kalkulert en kostnad for 
opparbeidelse av området på 175 000 000 (Notat 
utarbeidet av Prosjektutvikling Midt Norge AS, 
12.07.2021). 
 
Fiber: 
- Det er fiber på eksisterende område. 
 
Elektrisitet: Dersom det ikke er tilstrekkelig ledig 
kapasitet på dagens næringsområde, er nærmeste 
distribusjonsnett en 24 kv. luftlinje ca. 750 m. vest for 
A2. Kapasitet og tilkoblingspunkt må utredes/ 
prosjekteres nærmere (Gislink). 

Klima og energi Nærhet til store boligområder i Hammarvika og 
Sistranda samt etablert gang- og sykkelvegnett legger til 
rette for trafikksikker adkomst for gående/ syklende til 
området.     
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 

+ 

Samfunnssikkerhet Nytt næringsområde vil bli etablert på minimum kote 3 
moh. Kan være aktuelt med tiltak for å begrense 
bølgepåvirkning fra øst og sør. Dette avhenger av 
hvilken høyde området blir planert til. 
Deler av området i sør er markert med 
aktsomhetsområde for løsmasseskred. Det berørte 
arealet utgjør ca. 5,5 daa. av området. Ved en eventuell 
utvidelse må det gjøres en nærmere vurdering av 
rasfare og evt. rassikring.   

 
 
 
 
- 

Samfunnskostnader Eventuelle kostnader tilknyttet rassikring - 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel. En eventuell opparbeidelse i 
kommunal regi betinger at avsatte arealer i 
eksisterende næringsområdet tilbakeføres til 

 
 
 
 
- 
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kommunen, da det nye arealet kun blir tilgjengelig for 
en spesifikk næringsaktør. 
 
Kommenterte forhold: større registrert 
skjellsandforekomst med svært viktig verdi, 
kulturminneundersøkelse i sjø, aktsomhetsområde for 
løsmasseskred, geoteknisk vurdering.  

 

 

3.4.3. Uttian, Hestøya. 
Området ligger på Hestøya, sør for Uttian og grenser til avsatt næringsområde i KPA. Aktuelt område 

i sjø er i KPA avsatt til «Småbåthavn» (A1 og A2 i figur 24) og «Kombinerte formål i sjø og vassdrag 

med eller uten tilhørende strandsone» (A3 og deler av A4 i figur 24). Aktuelt areal for A4 på land er i 

KPA avsatt til LNF-område.  

 

Figur 23: Mulig utvidelsesområder på land og i sjø på Hestøya. 

Dagens adkomstveg til næringsområde er smal og går gjennom et boligområde. Det er et ønske om å 

etablere en ny adkomstveg utenom boligområdet. I figur 24 er det tegnet inn forslag til ny 

adkomstveg (blå linje). Denne er ca. 350 meter lang. Utfylling i sjø i nordøst må gjøres i samråd med 

småbåtforening. Foreslått avgrensning gir et potensielt areal på ca. 41,5 daa. Ved A4 er det 

muligheter for å etablere et kaianlegg. 
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Arealet som omtales her bør ikke opparbeides før hoveddelen av tilgjengelig areal avsatt til næring i 

området er tatt i bruk. Ved en regulering av eksisterende næringsareal, skal A1 – A3 inkluderes i 

reguleringsplan. Dette forutsetter også regulering av ny adkomstveg. En utvikling av A4 krever 

reguleringsplan for dette området, samt etablering og ferdigstilling av ny adkomstveg før A4 tas i 

bruk.         

Egnethetsvurdering Uttian, Hestøya 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart: Området på land består for det meste 
av bart fjell, noe myr. Terrenget er småkupert og høyest i sørvest (ca. 
12 moh.). Skråner bratt ned mot sjøen i sørøst. 

Lokalklima Sørvendt. Gode lys og solforhold. Området ligger forholdsvis åpent til 
for vindpåvirkning, men er godt skjermet for bølgepåvirkning. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst fra Fv. 714 via Uttiveien (Fv. 451) over 
Uttibrua. Fra enden av Uttiveien går det privat veg (Hestøyveien) 
fram til området. Uttianbrua har begrenset vegbredde. Hestøyveien 
er smal og uegnet som adkomstveg til næringsområde. Som følge av 
Uttianbruas trafikkbegrensning, vil det være en forutsetning at ny 
næring i størst mulig grad henvender seg mot sjøveis transport. 
 
Avstand til Sistranda: ca. 7,8 km.  
Avstand til Frøyatunellen: ca. 12,1 km. 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 
 
Havneforhold: Vurderes som gode, men bør utredes nærmere 
dersom det skal anlegges havn/ kaianlegg. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Intet registrert (Gislink). 

Andre forhold Alt areal ligger ved sjøen, innenfor 100 meter fra sjø.  

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Uttian, Hestøya 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap En planering til kote 3-4 vil medføre sprengningsarbeid/ 
utfylling og føre til en stor landskapsmessig endring. 
Avgrensning mot nord/vest er valgt for å skjerme innsyn 
fra boliger på Uttian. Sett fra sjøen i sør vil landskapet 
endres i stor grad. Ved gjennomføring, bør tiltaket best 
mulig tilpasses sine omgivelser.        

 
 

- 

Landbruk/ fiske En liten del med registrert fulldyrka jord samt litt 
innmarksbeite vil bli berørt av ny adkomstvei (Gislink). 

- 

Naturmangfold Innenfor A4 finnes det kystlynghei med lav 
lokalitetskvalitet.  
Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene hubro, havørn og kongeørn. Det er registrert 
flere fuglearter i/ nært opp til området; teist (sårbar), 
storspove (sårbar), stær (nær truet), vipe (sterkt struet) 
(Gislink). Hvor store konsekvenser for disse artene en 
utbygging vil medføre, må utredes nærmere.  

 
 
- 
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Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen kjente registreringer innenfor området, men det er 
tidligere gjort flere funn på Uttian (Gislink). Må påregnes 
at området i sjø og på land må undersøkes for eventuelle 
kulturminner.     

 
+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse En utbygging vil medføre mye sprengningsarbeid og 
massetransport som kan påvirke folkehelsen negativt i 
anleggsperioden.  
En utvidelse av næringsområde vil sannsynligvis medføre 
en økt trafikk langs vegene, som igjen vil føre til økt 
trafikkstøy. I følge Gislink er det svært få boliger på Uttian 
som berøres av støy varselkart (Prognose 15 – 20 år fram 
i tid). På bakgrunn av begrensninger i veiadkomsten 
(Uttibrua) er det en forventning til at nye 
næringsetableringer i størst mulig grad skal benytte 
sjøveis transport.  

 
 
 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Forslaget vil bygge ned ca. 450 meter med strandsone. Ny 
adkomstvei vil berøre et større registrert 
friluftslivsområde som omfatter hele Uttian. Utfra 
beskrivelsen vil trolig ikke adkomstveien berøre verdiene i 
dette friluftslivsområde. A1 kan berøre det viktige 
friluftsområde Hestøyvalen som er småbåthavna i 
området. Innspillet er fremmet av småbåtforeningen, og 
det antas derfor at disse interessene er ivaretatt i 
innspillet. Det er få boliger som grenser til området.  

 
 
 
 
 
- 

Barn og unge Noe økt trafikk langs vei, som følge av arbeidspendling 
må påregnes. Ny adkomstveg til området vil gi mer 
trafikksikre forhold for barn og unge som bor nærmest 
opp til området. Det finnes ingen gang- og sykkelveger på 
Uttian per i dag.  

 
 
- 

Utbyggingsmønster Grenser til et allerede etablert næringsområde.  
Ny adkomstveg til næringsområdet vil fjerne dagens 
gjennomgangstrafikk forbi boliger langs Hestøyveien. En 
utvidelse av næringsområdet kan bidra til å styrke Uttian 
som tettsted på Frøya.  

 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Eksisterende infrastruktur: Det går en 110 mm 

ledning fram til snuplassen ved enden av Uttiveien. 
Fra her går det en 63 mm ledning fram til 
næringsområdet. 

- Kapasitet: Kapasiteten på 110 mm ledning er høy. 
Kapasiteten på 63 mm ledning er lav. For å bedre 
vanntilførselen til området bør det legges ny 
vannledning fra Uttiveien, med større dimensjon fram 
til næringsområdet (avstand ca. 350 m). En 
oppgradering til 110 mm vil medføre at teoretisk 
kapasitet til næringsområde tredobles i forhold til 
dagens kapasitet. 

 
Avløp: 
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- Eksisterende infrastruktur: Eksisterer kun private 
avløpsanlegg på næringsområdet i dag. En evt. 
utvidelse vil kreve at det etableres avløpsanlegg i 
området. Dette kan evt. også dimensjoneres for å 
håndtere eksisterende område. 

- Kapasitet: Ikke eksisterende 
 

Elektrisitet: Det går en 24 kv. Luftlinje som forsyner 
dagens næringsområde. Kapasitet og tilkoblingspunkt må 
utredes/ prosjekteres nærmere (Gislink). 
 
Fiber: Nærmeste kabel er på Nesset. Fra Nesset 
industriområde er det 2,2 km i luftlinje til 
næringsområde. Mest aktuell løsning for Uttian er 5G. 
Uttian er prioritert sist i prioriteringslista til kommunen. 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av gang- og 
sykkelveg samt egnet kollektivtransport, gjør at 
arbeidspendling til og fra området forventes å være 
bilbasert. 
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
 
- 

Samfunnssikkerhet Av hensyn til de skjermede havneforholdene vurderes 
bølgepåvirkningen til å være liten. 
En planering av området til minimum kote + 3 moh. 
vurderes å gi tilstrekkelig sikkerhet for havnivåstigning og 
stormflo.   
Store deler av området er avmerket med høy aktsomhet 
for Radon. Dette kan håndteres ved hjelp av avbøtende 
tiltak f.eks. i form av radonsperre. 
Ved utfylling i sjø kreves geoteknisk vurdering. 

 
 
 
 
 

+ 

Samfunnskostnader Ikke kjent per i dag. 0 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa tilråder at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Det må gjennomføres fuglekartlegging og konsekvenser 
må utredes nærmere i reguleringsplan. Må påregnes 
kulturminneundersøkelse på land og i sjø samt geoteknisk 
vurdering. 

 
 

+ 
 

 

 

 

3.4.4. Frøya Næringspark, Nesset 
Nord for eksisterende reguleringsplan for Nesset Industriområde er det et potensielt areal for 

utvidelse. Dette arealet er i KPA hovedsakelig avsatt til LNFR. En liten del av arealet er avsatt til 

«Andre typer bebyggelse og anlegg» (naust). En omdisponering til næring innbefatter dermed et 

reguleringsplanarbeid. Det arealet som er inntegnet i figur 25 er på ca. 6 daa. Området er tenkt 

benyttet til kontorer og verksted/industri.  
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Figur 24: Gjeldende planstatus med inntegnet mulig utvidelsesområde i nord. 

Egnethetsvurdering: Utvidelse av Frøya Næringspark 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologisk kart: Området på land består for det meste 
av bart fjell/ fjell med tynt torvdekke. Terrenget er høyest i sørvest 
(ca. 24 moh.) og skråner bratt ned mot sjøen i øst/ nordøst.  

Lokalklima Området er vendt mot øst/ nordøst. Utsatt for vind fra øst og nord. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst fra Fv. 714, Nordfrøyvegen. Da området 
vil inngå som en utvidelse av eksisterende næringsområde, vil det 
være naturlig at utvidelsen får adkomst via eksisterende avkjørsel fra 
hovedveg.  
 
Avstand til Sistranda: 5,9 km 
Avstand til Frøyatunnelen: 10 km 
 
Kollektivtransport: Betjenes av rute 420. 4 daglige passeringer. 
 
Havneforhold: Vurderes som gode, men bør utredes nærmere 
dersom det skal anlegges havn/ kaianlegg. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Intet registrert (Gislink). 

Andre forhold Ett naust på området. Boligbebyggelse i vest. Alt areal befinner seg 
innenfor 100 metersbelte fra sjøen. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning: Utvidelse av Frøya Næringspark 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap En planering til kote 3-4 vil kreve mye 
sprengningsarbeid med påfølgende stort 
masseoverskudd og noe utfylling i sjø. Dette vil medføre 
en stor landskapsmessig endring av området. Det kan 
vurderes terrassering av området. Avgrensning mot 
nord er satt for å begrense konflikt med friluftsområde i 
Timannsvika. Fra sjøen vil landskapet endres i stor grad. 

 
 

- 
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Ved gjennomføring, bør tiltaket best mulig tilpasses sine 
omgivelser.        

Landbruk/ fiske Intet registrert (Gislink). + 

Naturmangfold Berører en liten del av registrert kystlynghei med lav 
kvalitet og dårlig tilstand. I sjøen, tett utenfor 
utbyggingsområde er det registrert skjellsand med 
svært viktig verdi. 
Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene hubro, havørn, vandrefalk og kongeørn. 
Flere fuglearter observert i området: lomvi (kritisk 
truet), krykkje (sterkt truet), alke (sterkt truet), 
makrellterne (sterkt truet), stær (nær truet), tyrkerdue 
(nær truet), jaktfalk (nær truet), fiskemåke (nær truet), 
ærfugl (nær truet), stormsvale (nær truet), lirype (nær 
truet), gresshoppesanger (nær truet), hønsehauk (nær 
truet), havelle (nær truetstorspove (sårbar), teist 
(sårbar), sjøorre (sårbar), lunde (sårbar), sanglerke 
(sårbar) (Gislink). Må påregnes at det må gjennomføres 
en utredning av hvilke konsekvenser en utbygging vil 
medføre for fugleliv. 

 
 
 
 
 
 
- 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Intet registrert (Gislink). Må påregnes at det vil bli 
påkrevd med arkeologisk undersøkelse både på land og 
i sjø. 

 
+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse I følge støy varselkart (prg. 15-20 år fram i tid) strekker 
støysonen seg ca. 30 meter ut til siden for midten av 
Nordfrøyvegen. En evt. utbygging vurderes å medføre 
begrenset trafikkøkning slik at støyvarselkart ikke 
påvirkes nevneverdig.  
En utbygging vil medføre mye sprengningsarbeid og 
massetransport som kan påvirke folkehelsen negativt i 
anleggsperioden.  

 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Forslaget bygger ned strandsone. Eksisterer et naust 
som sannsynligvis benyttes av nærmeste bolighus. 
Bortsett fra dette er det ingen kjent bruk av området. 
Området er ikke kartlagt som friluftslivsområde. 
I Timannsvika, like nord for området finnes det flere 
naust. Her er det også en sandstrand som benyttes av 
naboer, barnehage m.fl. Foreslått avgrensning berører 
ikke dette området.  

 
 
 
 
- 
 

Barn og unge Noe økt trafikk langs vei, som følge av arbeidspendling/ 
næringstransport må påregnes. Det er ikke etablert 
gang- og sykkelveg forbi Nesset, men den er regulert 
fram til Hellesvikkrysset.  

 
- 

Utbyggingsmønster Grenser til et allerede etablert næringsområde. En 
utvidelse av eksisterende næringsområde kan bidra til å 
styrke Nesset som tettsted. 
Det bør vurderes mulighet for å samle begge 
adkomstene til næringsområdet til en felles adkomst, 

 
 

+ 
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samt gjennomføre siktutbedring i forbindelse med 
avkjøringen fra fylkesveg. 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Nær hovedvannsledning og offentlig 

vann 
- Kapasitet: God kapasitet såfremt ikke vannbehov 

blir for stort (type lakseslakteri) 
 
Avløp: 
- Infrastruktur: Finnes ikke offentlig avløpsanlegg. 

Kun privat anlegg som forsyner dagens behov. Må 
prosjekteres ny infrastruktur for evt. utvidelse. 

- Kapasitet: Anlegg er dimensjonert for dagens bruk. 
Kapasitet må utvides/ bygges nytt for å håndtere 
økt utslipp. 

 
Elektrisitet: Det går en 24 kv. Luftlinje som forsyner 
dagens næringsområde. Kapasitet og tilkoblingspunkt 
må utredes/ prosjekteres nærmere (Gislink). 
 
Fiber: Det finnes fiber på det eksisterende 
næringsområdet. 

 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av gang- og 
sykkelveg samt egnet kollektivtransport, gjør at 
trafikken til og fra området forventes å være 
kjøretøybasert. 
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
- 

Samfunnssikkerhet En planering av området til minimum kote 3 vurderes å 
gi tilstrekkelig sikkerhet for havnivåstigning og stormflo.  
Kan være behov for å vurdere ytterligere tiltak mot 
bølgepåvirkning fra nord og nordøst.   
Området er avmerket med høy aktsomhet for Radon. 
Dette vil kunne håndteres med avbøtende tiltak f.eks. i 
form av radonsperre i grunn. 
Ved utfylling i sjø kreves geoteknisk vurdering. 

 
 
 

+ 

Samfunnskostnader Kan være aktuelt å vurdere utvidelse av gang- og 
sykkelvegen fra Dyrvik til Nesset for å trygge 
trafikksikkerheten for myke trafikanter. Denne 
utvidelsen vurderes ikke til å generere så mye økt 
trafikk at den alene vil utløse behov for et slikt tiltak. 

 
 
- 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Det må påregnes en fuglekartlegging, og konsekvenser 
må utredes nærmere. Må også påregne 
Kulturminneundersøkelse på land og i sjø samt 
geoteknisk vurdering. Bør også vurdere om det er 

 
 
 

+ 
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behov for tiltak i forhold til bølgepåvirkning fra nord og 
nordøst.  

 

3.4.5. Ørnflaugvågen 
Ved Ørnflaugvågen på Sørdyrøya er det et eksisterende næringsområde som delvis er utbygd. 

Kystteknikk Yards, som er en viktig bedrift for havbruksnæringen, har signalisert ønske om å utvide 

næringsområdet med ca. 14 daa. østover mot vegen (Ørnflaugvegen). 

Det pågår et reguleringsplanarbeid for det avsatte området, samt deler av vågen. Utvidelsen ut i 

vågen er ikke del av mulighetsstudien, og må dermed tas som et eget innspill til rullering av KPA. 

 

Figur 25: Gjeldende planstatus for området. Foreslått utvidelse markert med lilla/brunt. 

Egnethetsvurdering Ørnflaugvågen 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart er hele området avmerket med bart 
fjell. Dette understøttes på bakgrunn av ortofoto. Hoveddelen av 
området består av en markant bergrygg som strekker seg i nordøstlig 
retning. 

Lokalklima Området ligger forholdsvis åpent til i forhold til vind. Godt skjermet 
havn.  

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst med bil går via Utfrøyvegen (Fv. 716), tar 
av i Strømøybotnen og følger Dyrøyvegen (Fv. 6466) til Sørdyrøya. Fra 
Sørdyrøya tar man av Ørnflaugveien og følger denne fram til 
området. Dyrøyvegen har en bredde på ca. 4,5 m. mens 
Ørnflaugvegen har en bredde på ca. 4 meter.  
 
Avstand til Sistranda: 18,2 km. 
Avstand til Frøyatunellen: 22,4 km. 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 
 
Havneforhold: Området ligger ved en tilrettelagt havn. 
Havneforholdene vurderes som gode. 



39 
 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Eksisterende tilgrensende næringsområde: Kystteknikk Yards, er 
avmerket med forurenset grunn og påvirkningsgrad «Mistanke om 
forurensing» (Gislink). 

Andre forhold  Hele området avmerket med høy aktsomhet for Radon. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning:  

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Hoveddelen av området i nord består av en bergrygg 
som strekker seg i nordøstlig retning. Denne stiger 
forholdsvis bratt opp til ca. 20. m.o.h. Området er 
omkranset av veg.  
En planering til kote 3-4 vil medføre mye 
sprengningsarbeid og en stor landskapsmessig endring 
av området. Dette kan avbøtes ved at det avsettes en 
buffersone mot veg i øst. Fra sjøen vil en slik endring av 
landskapet trolig være synlig i liten grad. Ved 
gjennomføring, bør tiltaket best mulig tilpasses sine 
omgivelser.       

 
 
 
 
- 

Landbruk/ fiske I henhold til AR5 er det i sør avmerket et område med 
innmarksbeite, som vil bli berørt av en evt. utbygging. 
Dette arealet er ca. 1,4 daa. Resterende areal er 
avmerket som åpen fastmark. Et avbøtende tiltak vil 
være å ta dette området ut av utvidelsesområdet. 
I sør ved innkjøringen til området finnes det et fulldyrka 
område. Dette området vil ikke bli direkte berørt av 
denne utvidelsen, men kan bli berørt ved en eventuell 
breddeutvidelse av veg (Gislink). 

 
 
 
 
- 

Naturmangfold Hele området er avmerket med sensitive artsdata for 
hubro, havørn og kongeørn. Ellers ingen registreringer 
innenfor området. I regionalt planforum ble det 
informert om at området bør undersøkes nærmere 
med tanke på hubro og kystlynghei.  
Like utenfor området i sør, er det registrert en 
naturbeitemark med viktig verdi. Her er også arten 
russelærvokssopp (Nær truet) registrert. Dette området 
bør unngås ved en evt. breddeutvidelse av veg. 
Området grenser til vannforekomsten Sulfjorden 
(kystvann). Denne er registrert med god økologisk og 
kjemisk tilstand og ingen risiko for å nå miljømålene 
(vann-nett.no). I sjøen, utenfor området er det 
registrert større kamskjellforekomster med svært viktig 
verdi, og skjellsand med svært viktig verdi. Disse vil ikke 
bli direkte berørt ved en eventuell utbygging av dette 
område.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen registreringer innenfor området. Nærmeste 
registrerte kulturminner finnes ca. 370 meter sørvest 
for området. I regionalt planforum ble det informert om 
at det både på land og spesielt i sjø kunne finnes 

 
 
 

+ 
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kulturminner. Må påregnes at området må undersøkes 
med tanke på kulturminner. 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse En utvidelse av eksisterende næringsområde vil føre 
med seg negative konsekvenser (både anleggs- og 
drifts-fasen) for folkehelse i form av støy og støv-
problematikk. Dette vil til en viss grad kunne begrenses 
gjennom avbøtende tiltak i reguleringsplan. Det er 
imidlertid få boliger i nærområdet som vil bli berørt.  
I følge kommunekart finnes det en enebolig inne på 
næringsområdet. Bortsett fra denne, finnes det to 
bolighus og tre fritidsbolighus innenfor en radius på ca. 
220 meter. Det er uheldig å blande nærings- og 
boligformål. Ved en eventuell realisering av utvidelsen, 
anbefales det at bolighuset innløses og fjernes. 
Av hensyn til at eksisterende næringsområde er 
avmerket med mistanke om forurensing, bør dette 
undersøkes nærmere ved en eventuell utvidelse av 
næringsområde.  

 
 
 
 
 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Området befinner seg innenfor et registrert 
friluftslivsområde med viktig verdi; «Skjærgården fra 
Flatbremholmen – Anstein». Dette er en grovmasket 
registering. Utfra områdebeskrivelsen kan området 
være egnet for eggsanking, bærplukking og 
havørnsafari. Dette er mer generelle aktiviteter og ikke 
knyttet spesielt opp til dette området. Det er ingen 
registrerte stier innenfor eller nært opp til området 
(Gislink, Ut.no).  
På bakgrunn av kartinformasjon og nærhet til 
eksisterende næringsområde, vurderes området for å 
ha en begrenset verdi som friluftsområde.   
I nærområdet finnes en småbåthavn. Denne ligger i 
enden av adkomstveien som går forbi det aktuelle 
området. Adkomstveien kan bli berørt i anleggsfasen 
ved en eventuell utvidelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Barn og unge En utvidelse vil medføre økt trafikk langs smale og 
svingete veger som ikke er tilrettelagt med gang- og 
sykkelveg. 
Utover dette berøres barn og unge i liten grad. 

 
 
- 

Utbyggingsmønster Området befinner seg ved en eksisterende bedrift som 
har utvidelsesbehov. En utvidelse kan bidra til å styrke 
attraktiviteten av Sørdyrøya. 

 
+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Går en hovedvannsledning (160 mm) 

fram til Ørnflaugvegen. Avstand ca. 500 m. Herfra 
går det en 63 mm fram til dagens næringsområde.  

- Kapasitet: Lite tilgjengelig kapasitet på dagens 63 
mm ledning. Mulighet for å oppgradere denne til 
160 mm ledning. 
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Avløp: 
- Infrastruktur: Privat slamavskiller per i dag. Må 

forvente å bygge nytt anlegg dimensjonert for 
området. 

- Kapasitet: Ukjent 
 
Elektrisitet: Det går en 24 kv. luftlinje inn til 
næringsområde i sør. Kapasitet og tilkoblingspunkt må 
utredes/ prosjekteres nærmere (Gislink). 
 
Fiber: Nærmeste tilkoblingspunkt er Bremnestuva. Bruk 
av 5 G kan være den billigste løsningen. 
Veg: Kommunal veg 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av gang- og 
sykkelveg samt egnet kollektivtransporttilbud, gjør at 
trafikken til og fra området forventes å være 
kjøretøybasert. 
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
- 

Samfunnssikkerhet De lavest liggende områdene i nord, inklusiv 
adkomstvegen som går forbi området, blir berørt av 
dagens og fremtidig stormflonivå. Dette området bør 
heves slik at det går klar av stormflonivået. 
Dersom utvidelsen medfører en betydelig trafikkøkning 
kan det være nødvendig å vurdere ulike tiltak på og 
langs veg (f.eks. breddeutvidelse og frisiktsoner). 

 
 
 
- 

Samfunnskostnader Da vegen som går ut til småbåthavna er kommunal, vil 
en utbedring av denne medføre betydelige kommunale 
kostnader. 

 
- 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området innarbeides i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Det må påregnes en fuglekartlegging, og konsekvenser 
må utredes nærmere. Må også påregne 
Kulturminneundersøkelse på land og i sjø samt 
geoteknisk vurdering. Potensielt må bolighuset inne på 
området løses inn. 

 
 
 

+ 
 

 

 

3.4.6. Tuvneset - Storheia 
Forslagsstiller har foreslått en ytterligere utvidelse i tillegg til det som er avsatt i KPA. Dette 

innebærer en ytterligere utvidelse vestover på ca. 19,4 daa. I tillegg innebærer det en større kaifront/ 

utfylling i sjø på totalt 28 daa. Totalt innebærer utvidelsen ca. 47 daa. Det foreligger begrensninger i 

bruken av området knyttet opp mot smittefare og eksisterende næringsaktivitet. Ny næring bør være 

relatert til havbruk eller fiske. 
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Figur 26: Foreslått område for utvidelse  Figur 27: Gjeldende planstatus m. utvidelse. 

Egnethetsvurdering Tuvneset/ Storheia 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart består hele området av bart fjell. 
Terrenget på land er småkupert med største høyde ca. 10 -13 moh. 
I følge sjøkart er maks dybde i sjø der det er tenkt utfylling ca. -18 
moh. Den største dybde er i vest. 

Lokalklima Området er vendt mot nord – nordvest, og ligger forholdsvis åpent til 
fra nord og vest av hensyn til vind. En fremtidig havn vil være godt 
skjermet for bølger fra nord og vest.  

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst er tenkt via areal avsatt til framtidig 
næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det planlegges å 
benytte samme avkjørsel til dette området som eksisterende 
avkjørsel fra Utfrøyvegen som Vikan Settefiskanlegg benytter i dag. 
Denne tar av fra Fv. 716. 
 
Avstand til Sistranda: 18,6 km. 
Avstand til Frøyatunellen: 20,7 km 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 
 
Havneforhold: Bør utredes nærmere. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Store deler av området er avmerket med høy radonaktsomhet. 

Andre forhold  Utbygging vil berøre en fritidsboligeiendom 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning:  

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte 
forhold 

 

Landskap Lengst i sør ligger en fritidsboligeiendom; 
Vågan. Den innerste delen av sundet 
mellom Vågan og halvøya Vågneset 
foreslås gjenfylt. På yttersiden av Vågneset 
foreslås en utfylling i sjø med kaifront på 
ca. 28 daa.    

 
 
 
 
- 
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Området ligger godt skjermet til fra 
eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen i 
Tverrvågen, som ligger øst for Vikan 
Settefiskanlegg vil få innsyn til området, 
spesielt utfyllingen i sjø. Fra sjøsiden vil 
utbyggingen bli godt synlig. Ved 
gjennomføring, bør tiltaket best mulig 
tilpasses sine omgivelser.      

Landbruk/ fiske Ved fritidsboligeiendommen finnes noe 
landbruksareal.  En eventuell utbygging vil 
bygge ned ca. 2,3 daa overflatedyrket 
jordbruksareal og ca. 2,5 daa. med 
innmarksbeite (Gislink). 
Intet registrert når det gjelder fiske 
(Gislink). 

 
 
- 

Naturmangfold Dersom vi ser bort fra det arealet som 
allerede er avsatt til framtidig 
næringsbebyggelse i kommuneplan, vil 
utvidelsen bygge ned ca. 400 m. med 
strandlinje. 
Området er maskert med sensitive 
artsdata for fugleartene kongeørn, havørn 
og hubro.  
Det er ingen registrerte verdier av 
naturmangfold innenfor området. Nært 
opp til området er det registrert sivspurv 
(Nær truet), ærfugl (nær truet) og 
storspove (sårbar) (Gislink).   
 
Vurdering Hubro: 
Området ligger utenfor kjente 
hubroterritorier i dag. Det finnes heller 
ingen tidligere registreringer av hekking 
innenfor to km av området. I 2019 ble det 
hørt en syngende hann i nærområdet, 
denne etablerte seg trolig i nærmeste 
territorium som ligger mer enn 2 km unna. 
Ifølge en som ofte tilbringer fritiden 
innenfor området har han aldri hørt hubro 
i området. Konfliktgrad vurderes til 0. 
(Martin Pearson). 
 
Annen fauna:  
Området var arts fattig og det ble bare 
observert ett par svartbak som trolig 
hekket på Storheia og et par tjeld. 
heipiplerke er vanlig forekommende i 
området. En fiskemåke ble observert i 
sjøen utenfor. Det ble ikke foretatt 
befaring på halvøya ut mot Vågneset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Konfliktgrad vurderes til 0. (Martin 
Pearson). 
 
Kystlynghei er ikke kartlagt i området. 
Dette må gjennomføres i reguleringsplan.  
Bekken som går ned fra Tuvnesvatnet og 
forbi settefiskanlegget, er registrert som 
en anadrom strekning for laks og sjøørret. 
Planlagte tiltak vil ikke berøre dette 
vassdraget. 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen kulturminneregistreringer innenfor 
området. Nærmeste registrerte 
kulturminne er en steinalderboplass som 
befinner seg i underkant av 1 km mot øst 
(Gislink). Da det generelt er et stort 
omfang av kulturminner på Frøya, må det 
påregnes krav om 
kulturminneundersøkelse av dette 
området i en reguleringsplanprosess. 

 
 
 

+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse En utvidelse av det planlagte 
næringsområde vil føre med seg negative 
konsekvenser for folkehelse i form av økt 
støy og støv-problematikk (lengre 
anleggsarbeid) samt økt trafikk. Dette vil til 
en viss grad kunne begrenses gjennom 
avbøtende tiltak i reguleringsplan. Det er 
imidlertid få boliger i nærområdet som vil 
bli berørt. 

 
 
 
- 

Nærmiljø/ fritid Hele området inngår i det kartlagte 
friluftsområdet: Skjærgården fra 
Flatbremholmen – Anstein. Dette er 
registrert som et viktig friluftsområde. 
Utdrag fra områdebeskrivelsen: 
«Skjærgårdsområde egnet for 
familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, 
leting etter vrak, dykking, padling, 
eggsanking, bærplukking og 
havørnsafari». Det er ikke kartlagte stier/ 
fotruter innenfor området.  
En utbygging vil innebære rivning av en 
fritidsbolig. 

 
 
 
 
- 
 

Barn og unge En utvidelse vil medføre økt trafikk langs 
smale veger som ikke er tilrettelagt med 
gang- og sykkelveg. Bortsett fra dette 
berøres barn og unge i liten grad. 

 
- 

Utbyggingsmønster Området befinner seg ved et eksisterende 
settefiskanlegg og grenser til et større 
område avsatt som fremtidig 

 
 

+ 
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næringsområde, og er under 
reguleringsplanlegging. 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Går en 

hovedvannsledning forbi området 
langs Fv. 716 (160 mm). Avstand ca 
500 m. Hovedvannsledningen til 
Salmar går også forbi området i sjø og 
over land ved eide mot Vågsneset før 
den går ned i sjøen igjen i sundet 
mellom Vågsneset og Tuvneset. Denne 
vil bli berørt av en utvidelse. 

- Kapasitet: God kapasitet på 
vannledning langs fv. såfremt ikke 
vannbehov blir for stort (type 
lakseslakteri). Usikkert hvor stor ledig 
kapasitet hovedvannsledningen til 
Salmar har. Ett uttak av vann her kan 
gå på bekostning av vanntilførselen til 
Salmar. 

 
Avløp: 
- Infrastruktur: Eksisterer ikke 
- Kapasitet: Null 
 
Elektrisitet: Det går en 24 kv. luftlinje nord 
for Fv. 716. Nærmeste avstand til området 
er ca. 300 meter. Kapasitet og 
tilkoblingspunkt må utredes/ prosjekteres 
nærmere (Gislink). 
 
Fiber: Nærmeste punkt er Bremnestuva. 
 
Veg: De første 80 meterne fra Fv. til 
området er kommunale, men utover dette 
er det privat vei.  

 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av 
gang- og sykkelveg samt egnet 
kollektivtransport, gjør at trafikken til og 
fra området forventes å være 
kjøretøybasert. 
Det bør stilles krav om bruk av 
miljøvennlige løsninger ved utvikling av 
næringsarealene. 

 
 
- 

Samfunnssikkerhet Tuvnesvatnet og bekken som går ut i sjø 
fra denne er registrert som et 
aktsomhetsområde for flom. Flomsonen 
strekker seg over dagens innfartsveg til 
Vikan Settefiskanlegg.  Og vil dermed 
kunne berøre fremtidig adkomstveg til 
dette utvidelsesområde. Selve 

 
 
 
 
 
- 



46 
 

utvidelsesområde er ikke berørt av 
flomsonen. 
Ved dagens avkjøring fra Utfrøyvegen, er 
det registrert flere trafikkulykker. 
Sektormyndigheter har påpekt at det kan 
være nødvendig med tiltak for å sikre god 
sikt i dette krysset (Regionalt planforum 
5.5.2021). Dette må vurderes i pågående 
reguleringsplanarbeid.  
Store deler av området er avmerket med 
høy risiko for Radon. Tiltak som f.eks. 
radonsperre i bygninger, vil eliminere farer 
knyttet til dette.  
Kan være behov for å vurdere tiltak for å 
begrense bølgepåvirkning fra nordøst og 
sørvest. 

Samfunnskostnader   

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler å ta inn deler av 
arealene i sjø (nordøst) for å tilfredsstille 
eksisterende næringsaktørs behov for 
havnefasiliteter. Nærmere avgrensning må 
gjøres i samråd med næringsaktør og 
pågående reguleringsarbeid. 
Arbeidsgruppa anbefaler ikke utvidelse av 
resterende utvidelsesareal før avsatt areal 
er utbygd. 
 
På bakgrunn av at det er igangsatt privat 
reguleringsplanarbeid for området avsatt i 
KPA, samt at det foreligger begrensninger i 
forhold til hvilken type næring som kan 
etablere seg i området, vil det ikke være 
naturlig at kommunen tar kostnadene med 
regulering av området. 
 
Kystlynghei er ikke kartlagt i området. 
Dette må gjennomføres i reguleringsplan. 
Må påregnes krav om 
kulturminneundersøkelse av dette 
området. Dagens innfartsveg til 
settefiskanlegget kan bli berørt av en flom. 
Kan være behov for utbedringer av 
avkjøring fra fylkesveg. 

Mindre 
utvidelse 

i sjø 
 

+ 

Resterende 
utvidelsesareal 

 
 
- 
 

 

3.4.7. Husvika 
Området ligger ved Husvika på vestsiden av Utfrøyvegen, ca 1 km. øst for krysset på Nordskaget. 

Områdets størrelse på land er på ca. 113 daa. Arealet inntegnet i sjø har en størrelse på ca. 24 daa. 

Samlet er arealet på ca. 137 daa. 
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Figur 28: Forslag til nytt næringsareal på land og i sjø ved Husvika. 

Områdets avgrensning mot nord er gjort for å unngå de største konfliktene i forhold til viktig 

friluftsområde og naturverdier (Rikt strandberg med svært viktig verdi og kystlynghei av høy kvalitet) 

(Gislink). 

Dersom det blir behov for en ytterligere utvidelse av området (ett gitt tidspunkt der alt areal er 

nedbygd) vurderes en mindre utvidelse mot sør/ sørvest som mest egnet. Dette forutsetter 

opphevelse av reguleringsplan for Husvika hyttefelt. Mot nord vil en utvidelse raskt komme i konflikt 

med natur- og friluftslivsverdier. En utvidelse mot øst kan bli utfordrende i forhold til Utfrøyveiens 

beliggenhet, forutsatt at denne ikke legges om. En fylkesveg gjennom et næringsområde kan skape 

utfordringer i forhold til intern kommunikasjon på næringsområdet.     

Egnethetsvurdering Husvika 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart: Området på land består for det meste 
av bart fjell. Terrenget er småkupert og høyest i nordøst (ca. 30 moh.). 
Skråner nedover mot sjøen i vest. 

Lokalklima Området er vendt mot vest, og ligger åpent til med gode lys og 
solforhold. Utsatt for vind fra vest og nord. Hoved vindretning er fra 
sørvest. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst fra nord/ sør via Fv. 716. Vegen har en 
vegbredde på ca. 5 meter. Kryss ved Nordskaget kan være noe 
utfordrende for større kjøretøy som kommer fra sør.  
 
Avstand til kommunesentrum: 20,6 km. 
Avstand til Frøyatunellen: 16,6 km. 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 
 
Havneforhold: Husvika fremstår som en godt skjermet havn. 
Innseglingen til Nordskagsvaet vurderes å være  
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den største begrensende faktoren for havneforholdene (Teknisk 
rapport Husvika kai, Åkerblå 30.06.2021). 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Forurensning: Intet registrert (Gislink). 
Støy: Deler av området nærmest veg berøres av gul støysone pga. 
trafikkstøy fra Utfrøyvegen. Støysonen strekker seg ca. 28 meter fra 
vegmidte (Gislink). 

Andre forhold Inntegnet ett bygg i strandsonen nordvest i området. 
 
Rett sør for området er det regulert et hyttefelt, men ingen er bygd. 
Ble vurdert å ta ut denne reguleringsplanen i forrige KPA-rullering, men 
ble videreført. Eventuell oppheving bør vurderes i forbindelse med 
pågående rullering. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Husvika 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Bortsett fra ett bygg i strandsonen fremstår området som 
ubebygd på ortofoto.  
En planering til kote 3-4 vil medføre mye 
sprengningsarbeid og en stor landskapsmessig endring. 
Fra sjøen vil landskapet endres betydelig. Ved 
gjennomføring, bør tiltaket best mulig tilpasses sine 
omgivelser.    

 
 

- 

Landbruk/ fiske Berøres ikke (Gislink). + 

Naturmangfold Store deler av arealet på land består av kystlynghei med 
moderat lokalitetskvalitet. I nord er det et mindre 
område med semi-naturlig-våteng. Denne er registrert 
med lav lokalitetskvalitet og med dårlig tilstand (Gislink). 
 
Området er maskert med hensyn til sensitive artsdata for 
artene hubro, havørn og vandrefalk. Ingen registrerte 
arter innenfor det avgrensa området. Omtrent 200 meter 
sør for området er det registrert flere nær truede 
fuglearter (hønsehauk, bergirisk, gjøk) (Gislink).  
 
Vurdering Hubro:  
Området ligger innenfor ett aktivt hubroterritorium. Det 
har vært hekking her årlig siden 2012 frem til og med 
2021. Her inngår gråmåke og fiskemåke som viktige 
næringsarter. Konfliktgrad vurderes til 2 fordi det ligger 
innenfor og relativt nært et hekkeområde for hubro, og 
fordi området er usjenert og trolig brukes av hubro i dag. 
I øst og sør har leveområdet blitt forringet gjennom 
bygging av vindkraftverk og annen industri.  Det ble ikke 
funnet sportegn etter hubro ved denne befaringen. 
(Martin Pearson). 
 
Annen fauna:                                                                                                                                 
Det ble funnet et par gråmåke, storspove og tjeld med 
hekkeadferd. En rødstilk. I tillegg er heipiplerke vanlig i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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området. Det finnes en god del gråmåke og rødnebbterne 
i nærliggende områder. Konfliktgrad for øvrig fauna 
vurderes til 2 ut fra at det finnes hekkende storspove. 
(Martin Pearson). 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Berøres ikke av kjente registeringer (Gislink). Må 
påregnes at det vil bli krevd kulturminneundersøkelser i 
sjø for det området som tenkes utfylt, og på land.    

 
+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse For eksisterende boliger langs fv. 716 vil etablering av 
nytt næringsområde som medfører økt støy/ trafikk/ 
forurensing være negativt. Det er imidlertid få boliger i 
nærområdet.  

 
- 

Nærmiljø/ fritid Forslaget vil bygge ned ca. 350 meter med strandsone. 
Strandsonen i området har for det meste stor helning, og 
er vanskelig framkommelig til fots. Området er ikke 
registrert som et friluftslivsområde. Ett bolighus grenser 
opp til område i sørøst. Det er ellers få boliger i 
nærområdet, og det er ikke kjent at området benyttes 
som nærområde. Det finnes et naust ved sjøen nordvest i 
området. I sør er det regulert et hyttefelt; Husvika 
hyttefelt. En utbygging vil sannsynligvis medføre at dette 
området vil bli mindre attraktivt for hyttebygging. Planen 
ble vedtatt i 2008 og per i dag er ingen av hyttetomtene 
bebygd.   

 
 
 
 
 
- 

Barn og unge Selv om det er få boliger i nærområdet og dermed 
sannsynligvis liten andel av barn og unge, vil forslaget 
medføre økt trafikk langs en smal veg som ikke har gang-/ 
sykkelveg. 

 
- 

Utbyggingsmønster Husvika ligger nært opp til Nordskaget og Nordskag 
Industriområde. Avstanden til anlegget i sjø utenfor 
Innovamar blir i underkant av 600 meter. Nordskaget er 
et tettsted med et større næringsområde. En eventuell 
utvikling av Husvika vil medføre en utvidelse av tettstedet 
i østlig retning. Dette kan styrke attraktiviteten for 
Nordskaget som tettsted. Nordskaget er tilrettelagt for 
vekst gjennom tilgjengelige boligareal og ledig kapasitet 
på skole- og barnehagetilbud.  
 
I forbindelse med en eventuell opparbeidelse kan det 
være aktuelt med en etappevis terrassering av terrenget 
ned mot sjøen, for å tilpasse tiltaket best mulig til 
omgivelsene. Bruk av buffersoner mot veg/ naboer kan 
begrense innsikt fra veg, og samtidig ha avbøtende effekt 
på støy og støv-problematikk. 

 
 
 
 
 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Det går en hovedvannsledning langs Fv. 

716 (160 mm) som kommer fra nord. Går også en 
vannledning i sjøen til Salmar (315 mm). Går også en 
vannledning langs Fv 716 (fra sør) fram til Salmar. 
Mulig å koble seg til vannkoblingspunkt ved Salmar. 
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- Kapasitet: Vurderes som god. Dersom behovet for 
vann er høyt er dette mulig med mindre tilpasninger.   

 
Avløp: 
- Infrastruktur: Ikke offentlig avløp i området. Det 

planlegges et avløpsrenseanlegg ved Salmar. Avløpet 
må da pumpes i sjøledning over sundet. Alternativt 
kan det etableres eget avløpsanlegg for området. 

- Kapasitet: Dette anlegget kan dimensjoneres med 
utvidet kapasitet for også å kunne håndtere avløp fra 
Husvika.  

 
Elektrisitet: Det går en 24 kv. luftlinje på østsiden av Fv. 
716, i underkant av 200 m fra området.  Kapasitet og 
tilkoblingspunkt må utredes/ prosjekteres nærmere.  
Fiber: Finnes fiber på Nordskaget Industriområde og ved 
Coop Nordskaget. Nærmeste avstand ca. 700 m (i sjø). 
Kapasitet må undersøkes nærmere. 
 
Veg: Fylkesveg passerer området 
 
Masseberegningen for planering og utfylling av områdene 
til nivå + 3 moh. viser en massebalanse for Husvika. 
Kostnadsoverslaget for planering og utfylling for området 
er beregnet til kr. 326 375 000.  I summen er 
masseforflytning av overskuddsmassene inkludert. (Notat 
utarbeidet av Prosjektutvikling Midt Norge AS, 
12.07.2021) 

Klima og energi Avstand fra store boligområder, fravær av gang- og 
sykkelveg samt egnet kollektivtransport, gjør at trafikken 
til og fra området forventes å være bilbasert.  
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
- 

Samfunnssikkerhet Krysset ved Nordskaget bør utvides for å bedre 
framkommeligheten for større kjøretøy. Dersom 
næringsområdet vil genere mye tungtransport bør det 
vurderes en breddeutvidelse av veg fra kryss Nordskaget. 
Dette vil være positive tiltak for trafikksikkerheten. Ved 
utfylling i sjø må det gjøres nærmere undersøkelser med 
tanke på grunnforhold for å avklare områdestabiliteten. 

 
 
 

+ 

Samfunnskostnader Med økende trafikk langs fv. 716 bør det forventes at 
denne veien må utbedres både med tanke på kurvatur og 
bredde på sikt. Krysset på Nordskaget bør også utvides 
for bedre fremkommelighet.  
Grov kostnadsberegning for opparbeidelse av området 
foreligger. 

 
 
 
- 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa tilråder at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel.  
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Det må påregnes at det vil bli krevd 
kulturminneundersøkelser i sjø og på land, utbedring av 
kryss ved Nordskaget og utbedring av Fv. 716 på sikt. 
Nødvendig med geoteknisk vurdering/ undersøkelse for å 
avklare områdestabilitet. Det anbefales at man ser på 
terrassering av området, med potensielt etappevis 
utbygging. 

+ 
 

 

3.5. Ikke sjønære områder på Fast-Frøya 

3.5.1. Stormyra 
Området ligger mellom Skarsvågen og Frøya flyplass, på sørsiden av Sørfrøyvegen. Områdets 

størrelse er på ca. 412 daa. Området avgrenses i nord av Sørfrøyvegen. I øst avgrenses området av en 

bratt dal/ kløft som går ned til Storendsvågen. Området strekker seg mellom 350 og 450 meter 

sørover fra fylkesveg. I vest avgrenses området der terrenget bikker ned mot Øverskardsvågen. 

Gjeldende planstatus for området er Kommuneplanens arealdel, der området er avsatt til LNFR-

område. 

Med hensyn til beliggenheten vil området egne seg godt for bil/ kjøretøybasert næring/ industri. 

Nærhet til Frøyatunellen bidrar også til at området vil ha en sentral beliggenhet. Området vil ikke 

være egnet for etableringer som er avhengig av direkte tilknytning til sjø.   

Dersom det blir behov for en ytterligere utvidelse av området (ett gitt tidspunkt der alt areal er 

utbygd) er det muligheter for dette både mot øst og sør.     

 

Figur 29: Foreslått avgrensning stort næringsområde  

 

Egnethetsvurdering 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart består området av bart fjell. Terrenget 
fremstår som utmark. På bakgrunn av befaring og ortofoto finnes det 
noen mindre vann/ tjønner og myrpartier innenfor området. 

Lokalklima Området ligger åpent til og er utsatt for vær og vind fra alle 
himmelretninger. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst vil bli via avkjørsel fra Sørfrøyvegen (Fv. 
716) som har fartsgrense på 80 km/t.   
 
Avstand til Sistranda: ca. 9,7 km. 
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Avstand til Frøyatunellen: ca. 5,7 km 
 
Kollektivtransport: Ikke god tilgjengelighet per i dag. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

I følge støyvarselkart (prognose 15 – 20 år fram i tid) berøres deler av 
området mot veg av gul støysone. Denne strekker seg ca. 35 meter ut 
fra vegmidte (Gislink).   

Andre forhold   

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning:  

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Området fremstår som tilnærmet inngrepsfritt. Det går 
en kraftledning tvers gjennom området fra øst mot 
vest.  
Terrenget er småkupert, med innslag av mindre vann/ 
tjønner og myrpartier. Generelt stiger terrenget fra vest 
mot øst, og fra nord mot sør. Største høyde er registrert 
i sørøst til ca. 54 moh. Laveste høyde innenfor området 
er ca. 21 moh. i nordvest. 
Opparbeidelse av et større planert område, vil kunne bli 
godt synlig fra veg og nærliggende høyder. Høyde på 
planert terreng, samt å sette igjen en buffersone mot 
veg kan bidra til å redusere synlighet, spesielt fra veg. 
Fra sjøsiden vil ikke landskapsendringen bli godt synlig 
(kommunekart, kommunekart 3D). Ved gjennomføring, 
bør tiltaket best mulig tilpasses sine omgivelser.     

 
 
 
 
 
 
- 

Landbruk/ fiske Intet registrert. Området grenser ikke til sjø (Gislink).  + 

Naturmangfold Området er maskert med sensitive artsdata for 
fugleartene kongeørn og hubro. Ingen registeringer 
innenfor området. I underkant av 300 meter fra 
områdets avgrensning er det registrert observasjoner 
av lirype (nær truet) og hønsehauk (nær truet). 
 
Vurdering Hubro:  
Området ligger utenfor kjent hubroterritorium, men 
godt innenfor territorium fra gammel reirhylle som ble 
forlatt, trolig etter mye forstyrrelser i tillegg til 
villsaubeiting i 2005, etter over 20 år med aktivitet. Det 
ble en reetablering i territoriet i 2012 ved en ny 
reirhylle. I april/mai 2021 døde hannen etter 
strømgjennomgang ved en trafomast på Flatval. 
Hunnen som lå på egg, avbrøt hekkingen. Det er 
usikkert om en ny hann vil finne dette territoriet 
attraktivt og i fall vil den gamle reirplassen nærmere 
planlagt næringsområde kunne bli aktuell igjen. 
Territoriet er under hardt utbyggingspress i nord ved 
Hammarvika og snart ved en utvidelse av flyplassen i 
sør. I tillegg finnes det et motorsportsenter i området 
med en økende grad av støyaktivitet. Turstier har også 
vært en utfordring i dette territoriet. Det er også 

 
 
 
 
 
 
- 
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sannsynlig at områder av vindparken har vært brukt i 
deler av året tidligere. Det er sporadiske observasjoner 
av hubro i og rundt Stormyra frem til og med 2021. 
Tidligere var det vanlig med fast tilhold av hubro noen 
hundre meter sørvest av næringsområdet, men ikke de 
senere årene. Det ble satt ut en lydopptaker 200 meter 
sør for området i tiden 11-20.04.2021 for påvisning av 
hubro uten resultat. Det ble ikke funnet sportegn ved 
befaring den 19.06. Konfliktgrad vurderes til 3 ut fra 
tidligere hubroaktivitet i området, stor mulighet for at 
gammel nærstående reirhylle vil bli tatt i bruk igjen og 
en god rypebestand i næringsområdet. (Martin 
Pearson). 
 
Annen fauna: 
Det ble observert mye spor av rype og området virker å 
være attraktivt for smølalirype. Det ble også hørt 
regelmessig rype på opptaker 200 meter sør av 
området i april. Andre arter som ble observert under 
befaringen var heilo, rødstilk, gjøk, heipilerke og 
svartbak. Flere av småvannene i området er mulige 
hekkebiotoper for smålom uten at det ble undersøkt 
nærmere, eller at lom ble observert. Konfliktgrad 
vurderes til 3 for annen fauna ut fra at dette er en god 
biotop for Smølalirype. (Martin Pearson). 
 
Det er ikke gjennomført naturtypekartlegging i området 
(NIN-kartlegging). Dette er bestilt og vil bli gjennomført 
i løpet av sommeren. I planforum 16.6.21 ble det 
informert om at det potensielt kan være flere rikmyrer 
innenfor området (Gislink, Naturbase). 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen kulturminneregistreringer innenfor området. Det 
er registrert flere kulturminner langs Sørfrøyvegen 
innenfor en radius på 1 km. både øst og vest for 
området. Da det generelt er et stort omfang av 
kulturminner på Frøya fra steinalderen, må det 
påregnes krav om kulturminneundersøkelse av dette 
området i en reguleringsplanprosess (Gislink, 
Askeladden.no). 

 
 
 

+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse En etablering av et nytt næringsområde vil føre med seg 
negative konsekvenser (både anleggs- og drifts-fasen) 
for folkehelse i form av støy og støv-problematikk. 
Dette vil til en viss grad kunne begrenses gjennom 
avbøtende tiltak i reguleringsplan. Det er imidlertid få 
boliger i nærområdet som vil bli berørt. Nærmeste bolig 
ligger ca. 400 m mot vest i Øverskardsvågen (Gislink). 

 
 
 

 
- 

Nærmiljø/ fritid Området er ikke kartlagt som friluftsområde. Berører 
ikke strandsone. Berører heller ikke registrerte/ kjente 
tur- og friluftsruter (Gislink, UT.no). 

 
+ 
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Barn og unge Opparbeidelse av et nytt næringsområde vil medføre 
økt trafikk langs fv. 716. Den meste av trafikken til og 
fra området vil trolig foregå på strekningen Stormyra – 
Hammarvik-/ Sistrandaområdet. Fra Stormyra til Flatval 
er det en strekning på ca. 3 km. som ikke er tilrettelagt 
med gang- og sykkelveg. Fra Flatval er det 
gjennomgående gang- og sykkelveg til Dyrvik. Bortsett 
fra økt trafikk har tiltaket liten negativ innvirkning på 
barn og unge. 
 
Ved opparbeidelse av et større område for næring-/ 
industri bør det i dette tilfellet samtidig vurderes en 
utvidelse av eksisterende gang- og sykkelveg.  

 
 
 
 
 
 
- 

Utbyggingsmønster Området har en gunstig plassering for kjøretøybasert 
næring/ industri. Området ligger ved fylkesveg og 
forholdsvis nært Frøyatunellen og de største 
boligområdene på Frøya (Strekningen Flatval - Dyrvik). 
En utbygging av området vil sannsynligvis bli 
gjennomført etappevis da dette er et forholdsvis stort 
areal. Størrelsen på området gjør at det har et potensial 
for å bli ett kraftsentrum for nye næringsetableringer 
på Frøya. 

 
 
 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Går hovedvannsledning (280 mm) 

nord for fv. 716. Avstand ca. 200 m til område 
- Kapasitet: Svært god kapasitet per i dag.  

 
Avløp: 

- Infrastruktur: Eksisterer ikke. Planlegges off. 
avløp på Nabeita. Mulig å koble til dette. 

- Kapasitet: Null 
 
Elektrisitet: 
Det går en 24 kv. luftlinje gjennom området. Kapasitet 
og tilkoblingspunkt må utredes/ prosjekteres nærmere 
(Gislink). 
  
Fiber: 
Nærmeste fiberpunkt er på Flatval. 
Veg: 
Fylkesveg passerer området. 
 
Dersom området planeres til høydenivå ca. 37 – 39 
moh. oppnås massebalanse. Denne høyden passer bra 
med en adkomst fra veg i nordøstlige del av området. 
Det er utarbeidet et grovt kostnadsoverslag for 
planering og utfyllinger for et areal på ca. 410 daa. og 
infrastruktur (veg, vannforsyning, strøm, kraft, fiber 
mm. fram til tomtegrensen. Intern opparbeidelse av 
infrastruktur er ikke inkludert. Det er ikke medtatt 
avløpsanlegg for industriområdet da det ikke er 
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kommunalt spillvannsnett i området. Kostnaden for 
opparbeidelse av området er beregnet til 272 873 000.  
(Notat utarbeidet av Prosjektutvikling Midt Norge AS, 
12.07.2021). 

Klima og energi Området ligger forholdsvis nært opp til de store 
boligområdene i Hammarvika og Sistranda, med 
gjennomgående gang- og sykkelveg. Ved en realisering 
av dette næringsområdet bør det vurderes en videre 
utvidelse av gang- og sykkelvegen vestover. Dette vil 
tilrettelegge for at arbeidspendlende kan ta seg 
trafikksikkert til og fra området uten bruk av bil.     
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
 
 

+ 

Samfunnssikkerhet Hele området er registrert med høy aktsomhet for 
Radon. 
Kan være aktuelt med tiltak på fylkesveg 716 for å sikre 
tilstrekkelig siktforhold for en ny avkjøring til fremtidig 
næringsområde. 

 
 

- 

Samfunnskostnader Tiltak på Fv. 716, gang og sykkelveg, offentlig 
avløpsanlegg. 

- 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel. Det foreslås etappevis 
utbygging. 
 
Konfliktgrad 3 for både hubro og annen fauna. Må 
påregne kulturminneundersøkelse. 

 
 

+ 
 

 

3.5.2. Rabbaheia 
Området ligger på Melkstaden, på vestsiden av Fv. 714. Områdets størrelse er på ca. 38 daa. 

Gjeldende planstatus for området er kommunedelplan for Sistranda der området hovedsakelig er 

avsatt til LNFR-areal. Mot veg er det avsatt et belte med framtidig grønnstruktur. I sørøst gjelder 

reguleringsplan for Nordhamarvik industriområde, der arealet er avsatt til «annen veggrunn – 

grøntareal».  

Området tenkes benyttet hovedsakelig til plasskrevende varehandel og forretning.  

Området grenser i nord til bensinstasjon og boliger og i sør til et boligområde. Mot øst grenser 

området til Fv. 714. 
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Figur 30: Gjeldende planstatus for området, med foreslått næringsområde inntegnet med lilla strek. 

Egnethetsvurdering Rabbaheia 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart: Området består for det meste av marin 
strandavsetning, sammenhengende dekke og torv og myr. Terrenget 
stiger bratt noen meter opp fra Fv. 714 og slakere vestover mot 
«hauan». Høyeste punktet er ca. 26 moh. og befinner seg sørvest i 
området.  

Lokalklima Området er vendt mot øst, og ligger forholdsvis åpent til med gode lys 
og solforhold. Utsatt for vind, spesielt fra øst og fra nord. Hoved 
vindretning er fra sørvest og nordøst. 

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst fra nord/ sør via Fv. 714. Vegen har en 
vegbredde på ca. 6 meter. Det er tidligere avklart at adkomstveg til 
område må være felles med bensinstasjonen, da det ikke er ønskelig 
med en ny avkjøring fra fylkesvegen.  
 
Avstand til Sistranda: ca. 1,8 km. 
Avstand til Frøyatunellen: ca. 2,5 km. 
 
Kollektivtransport: Trafikkeres av rute 320 og 420. 5 daglige avganger. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Forurensning: Intet registrert (Gislink). 
 
Støy: I følge støyvarselkart for vegstøy (prognosert 15-20 år fram i tid) 
vil området nærmest fylkesveg i en avstand på ca. 20 meter fra 
vegmidte av denne, bli berørt av rød støysone.  En sone på ca. 45 
meter fra vegmidte vil bli berørt av gul støysone (Gislink). 
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Andre forhold Dette området ble foreslått som et næringsområde i forbindelse med 
forrige rullering av KDPA, og er derfor utredet og avklart med 
sektormyndighetene tidligere. Området ble tatt ut før 
kommunedelplanens arealdel ble vedtatt. 
 
Grenser til boligområder i nord samt et område som i gjeldende 
kommunedelplan for Sistranda er avsatt til framtidig grønnstruktur. I 
sør grenser også området til boliger. 

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 

 

Konsekvensutredning Rabbaheia 

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Området fremstår som ubebygd/ utmark på ortofoto. 
Området ligger på et høyere terrengnivå enn fylkesvegen 
og det tilstøtende bebygde området i nord.  
 
En planering vil medføre en stor landskapsmessig 
endring. Fra sjøen vil landskapsendringen ikke være fullt 
så synlig. Ved gjennomføring, bør tiltaket best mulig 
tilpasses sine omgivelser (kommunekart).    

 
 

 
 
 
- 

Landbruk/ fiske I følge AR5-kart består området av skog, åpen fastmark 
og myr. Et lite område på ca. 150 m2 med innmarksbeite 
blir berørt av avgrensningen. Da det bør anlegges 
buffersoner mot boligområder, er det lite trolig at dette 
arealet vil bli berørt (Gislink). 

 
 
- 

Naturmangfold Området er kartlagt for naturtyper uten at det er 
avmerket områder av spesiell interesse. Ingen 
registreringer innenfor området, men er avmerket 
observasjoner av tyrkerdue (Nær truet), Bergirisk (Nær 
truet) og Stær (Nær truet) i underkant av 100 meter fra 
områdets avgrensning i vest. 

 
 
- 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Berøres ikke av kjente registeringer (Gislink). Må 
påregnes at det vil bli krevd kulturminneundersøkelser.  

 
+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse Visuell eksponering, støy og støvproblematikk fra 
næringsområdet vil kunne være utfordrende for de 
nærmeste boligene, men hovedsakelig fra 
næringsområdet på sjøsiden av veien. Også virksomheten 
i seg selv (spesielt anleggsperioden) kan medføre støy. Da 
området er tenkt benyttet hovedsakelig til plasskrevende 
varehandel og forretning, er ikke dette aktiviteter som 
vanligvis er spesielt støyende. Næringsvirksomhet i 
området vil føre til mer trafikk. Handel og forretning kan 
potensielt medføre en betydelig trafikkøkning. På grunn 
av nærheten til boliger er det viktig at støynivået ikke blir 
for høyt og at området skjermes. Avbøtende tiltak må 
vurderes i reguleringsplan. Reguleringsplanen må også 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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sette klare rammer for hvilke typer næring som kan 
tillates. 
 
Større næringsområder med liten aktivitet deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være f.eks. god 
belysning. 

Nærmiljø/ fritid Det er ikke registrert viktige områder for friluftsliv 
innenfor området. I vest grenser området til et viktig 
friluftslivsområde Stutvassdalen – Sistranda – 
Gurvikdalen. 
 
Forslaget vil ikke bygge ned strandsone. 

 
 
 

+ 

Barn og unge Det er ikke kjent at området benyttes til aktiviteter for 
barn og unge.  

 
+ 
 

Utbyggingsmønster En utvikling av arealet vil øke attraktiviteten for både 
Hammarvika og Sistranda og tilrettelegge for nye 
handelsaktører nært opp til store boligområder på Frøya. 
Mye av infrastrukturen er allerede på plass. Gir nærføring 
til boligområder, men plasskrevende varehandel/ 
forretning er generelt mindre konfliktfylt når det gjelder 
støy oppimot boligområder. 
 
En utbygging av området tenkes fra nord mot sør, med en 
trinnvis utbygging. Første trinn kan omhandle ca. 10 - 20 
daa. av arealet.  

 
 
 
 
 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Nye vannledninger kan kobles på 

eksisterende hovedvannsledning langs fylkesveg (280 
mm). 

- Kapasitet: God kapasitet såfremt ikke vannbehov blir 
for stort (type lakseslakteri).  

 
Avløp: 
- Infrastruktur: Langs fylkesveg er det lagt 

avløpsledning som skal kobles til et fremtidig 
hovedavløpsanlegg på Nabeita. Området kan kobles 
til denne avløpsledningen via Nordhamarvika 
næringsområde.  

- Kapasitet: Hovedavløpsanlegget på Nabeita er 
dimensjonert med svært god kapasitet (Prosjektert 
med en kapasitet på 5500 pe. Behov per i dag er 2500 
pe.). 

 
Elektrisitet: 
Nærmeste distribusjonsnett er en 24 kv. luftlinje som går 
helt i ytterkanten av området i nord. Denne ender vest 
for bensinstasjonen. Kapasitet og tilkoblingspunkt må 
utredes/ prosjekteres nærmere (Gislink). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
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Fiber: 
Finnes fiber i umiddelbar nærhet til områdets 
avgrensning (ved bensinstasjonen og Nordhamarvika 
Industriområde). Kapasitet og nærmeste tilkoblingspunkt 
må utredes nærmere. 
 
Veg: 
Fylkesveg 714 grenser til området i øst. 

Klima og energi Næringsvirksomhet er generelt sett 
transportgenererende. Arealet ligger sentralt plassert 
mellom Sistranda og Frøyatunellen. Sammen med 
etablert industriområde på Nordhammarvika vil mye av 
næringsvirksomheten samles. Det er etablert gang- og 
sykkelveg forbi området som strekker seg helt fra Flatval i 
vest til Dyrvik i nord. 
 
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
 
 
- 

Samfunnssikkerhet Deler av området har høy aktsomhetsgrad for radon. 
Området har stor mulighet for marin leire. 
Grunnforholdene i området må undersøkes før utbygging. 
 
Rammer for virksomheten avklares delvis i 
kommuneplanen og delvis i reguleringsplanen gjennom 
bestemmelser.  

 
 
 
- 

Samfunnskostnader Ny atkomst fra nord (via avkjørsel til bensinstasjon) ser ut 
til å gi minst behov for terrenginngrep. Dette er også et 
krav fra Fylkeskommunen som veimyndighet. 
Det er gode muligheter for å knytte området til både 
vann og avløp. 

 
 
- 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa tilråder at området tas inn i 
kommuneplanens arealdel.  
 
På grunn av beliggenhet nært boligområder, er det 
nødvendig at reguleringsplanen gjør vurderinger i forhold 
til følgende: 
- Støy, støv og annen mulig virksomhetsbasert 

forurensning. 
- Rammer for hva slags virksomheter som tillates. 
 
Det vurderes som viktig at det settes av plass til 
grønnstruktur for skjerming av området, både mot 
eksisterende boliger i sør og nord samt mot fylkesvegen i 
øst. 
 
Området kan bidra med masser til utvidelsene for 
Nordhamarvika Næringsområde på motsatt side av Fv. 
714. 

 
 
 
 
 
 

+ 
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3.6. Ikke sjønære områder i øyrekka 

3.6.1. Jendorgråbjørns Familiepark, Mausund 
Det er spilt inn et ønske om å etablere en familiepark på Storaursøya på Mausund. Det foreslåtte 

området er avmerket i rødt i figur 31 og 32. Det blå området er inntegnet av kommunen for å sikre 

adkomst til det røde området. Tiltakshaver vil starte reguleringsplanarbeid for dette området.  

  

Figur 31: Foreslått næringsområde på Storaursøya. Figur 32: Gjeldende planstatus med foreslått område inntegnet 

Egnethetsvurdering 

Grunnforhold/ terreng I følge kvartærgeologiske kart er det avmerket bart fjell i hele 
området. På bakgrunn av ortofoto kan det sees myrpartier i en liten 
dal som strekker seg fra sørøst til nordvest omtrent midt i området. 
Øst og vest for denne dalen stiger terrenget opp til ca. 20 moh.  

Lokalklima Området ligger forholdsvis åpent til med storhavet mot nord. 
Dalformasjonen gir noe ly mot øst og vest, men er eksponert for vind 
fra nordlig retning.  

Tilgjengelighet Hovedvegsystem: Adkomst med bil til området går via ferge fra 
Norddyrøy til Mausund. Både fylkeskommunal og kommunal veg på 
Mausund. Vegene er smale og ikke dimensjonert for mye biltrafikk. 
Siste vegstubb fra Storaursøyveien er privat veg.  
 
Avstand til Sistranda: 30 km (fergeforbindelse) 
Avstand til Frøya tunellen: 34 km (fergeforbindelse) 
 
Kollektivtransport: Mausund trafikkeres av fergerute 820 og 825 som 
korresponderer med bussrute 420 som går forbi Sistranda. 4 daglige 
adganger. Ingen internt kollektivtilbud på Mausund   
 
For båtfarende er det flere gjestehavner på Mausund. 

Forurensning/ 
sikkerhet 

Registrert med høy aktsomhet for Radon (Gislink). 

Andre forhold   

Foreløpig vurdering Konsekvensutredes 
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Konsekvensutredning:  

Tema Vurdering Konsekvens 

Miljørelaterte forhold  

Landskap Området fremstår som småkupert utmark med lynghei. 
Fra vegen i sør er terrenget flatt med myrpartier som 
følger dalen nordvestover. Fra dalen stiger terrenget fra 
ca. 8 moh. bratt opp til ca. 20 moh. mot øst. Noe 
slakere stigning mot vest. Høyeste punkt i området er i 
sørvest, ca. 22 m.o.h.  
 
Ut fra de foreliggende planene, vil ikke tiltaket medføre 
vesentlige terrenginngrep. Ved gjennomføring, bør 
tiltaket best mulig tilpasses sine omgivelser.      

 
 

 
 

+ 

Landbruk/ fiske I følge AR5 er det registrert innmarksbeite langs et belte 
ved vegen der adkomsten til området er tenkt. 
Resterende areal er myr og åpen fastmark.  

 
- 

Naturmangfold To registeringer innenfor området: Ærfugl (Nær truet) 
og teist (sårbar). Både hønsehauk (nær truet) og oter 
(sårbar) er registrert i nærheten av området. Hele 
området er maskert med sensitive artsdata for havørn. 
Området er ikke kartlagt for naturtyper.  
 
En familiepark vil trolig ikke medføre negative 
virkninger på naturmangfold. Beite av husdyr kan bidra 
til å vedlikeholde kystlynghei. 
 
I en eventuell reguleringsplanprosess kan det bli krevd 
nærmere undersøkelser av naturmangfold 
(Naturtypekartlegging og fugler). 

 
 
 
 
 
- 

Kulturmiljø/ 
kulturminner 

Ingen registreringer innenfor området. 
 
I regionalt planforum 5.5.21. ble det informert om at 
det sannsynligvis ville bli påkrevd med arkeologisk 
registering.  

 
 

+ 

Samfunnsrelaterte 
forhold 

 

Folkehelse En familiepark kan medføre økt trafikk til området. 
Avstand fra større ferdselsårer samt begrenset adkomst 
med bil vil trolig virke begrensende i forhold til antall 
tilreisende besøkende. Adkomst til område fra fergeleie 
bør gjøres via andre transporttyper enn bil, f.eks sykkel. 
På bakgrunn av dette vurderes det en begrenset 
trafikkøkning til og fra området.    
 
I regionalt planforum 5.5.21. ble det informert om 
potensiell smittefare vedrørende eventuell 
kafeteriavirksomhet og kontakt med dyr.   
 
En familiepark vil trolig ha positive effekter på 
folkehelse for både lokalbefolkning og tilreisende. 

 
 
 

+ 
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Nærmiljø/ fritid Hele Mausund inngår i det registrerte svært viktige 
friluftsområdet; Sula, Bogøya, Mausund. Dette er en 
grovmasket registrering. Områdeavgrensningen berører 
en sti sørvest i området, som går i en bue fra 
hovedstien som går ned til Otertjønna. Hovedstien 
berøres ikke.   
 
Arealet berører i svært liten grad tilgjengelig strandsone 
(Gislink).    
 
Bortsett fra eventuelle inngjerdinger for dyr vil en 
familiepark trolig ha en positiv effekt på nærmiljø/ 
fritid. 

 
 
 
 
 

+ 

Barn og unge En familiepark vil generere fritidstilbud for barn og 
unge, og ha en positiv effekt. 

 
+ 

Utbyggingsmønster En utvidelse vil styrke attraktiviteten til Mausund både 
for fastboende og fritidsboende. 

+ 

Teknisk infrastruktur Vann: 
- Infrastruktur: Ligger hovedvannsledning langs veg 

fram til Stor Aursøya (110 mm). Avstand ca 200 m 
fra tomtegrense. 

- Kapasitet: God kapasitet. 
 
Avløp: 
- Infrastruktur: Eksisterer ikke off. avløpsanlegg på 

Mausund. Kun mindre private avløpsanlegg. Må 
utbygges 

- Kapasitet: Null 
 
Elektrisitet: Nærmeste distribusjonsnett er en 12 kv. 
luftlinje som ender ca. 100 meter sør for området. 
Kapasitet og tilkoblingspunkt må utredes/ prosjekteres 
nærmere (Gislink). 
 
Fiber: 
Det planlegges kommersiell utbygging på Mausund 
fysisk fiber helt ut (Homenet). Finnes 5 G på Mausund i 
dag. 
 
Veg: 
Det må etableres en adkomst fra den eksisterende 
private veien til området. 

 

Klima og energi På Mausund er det forholdsvis korte avstander. 
Fastboende og fritidsbefolkningen vil kunne ta seg til 
familieparken uten å være avhengig av bil. Turister vil 
hovedsakelig være avhengig av bruk av bil/ båt/ buss 
for besøk.   
Det bør stilles krav om bruk av miljøvennlige løsninger 
ved utvikling av næringsarealene. 

 
 
 

+ 

Samfunnssikkerhet Bortsett fra Radon er det ingen registeringer i forhold til 
samfunnssikkerhet.  

 
+ 
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Samfunnskostnader Dersom tiltaket tilrettelegges slik at det ikke er 
avhengig av bruk av bil for å komme frem, så er det lite/ 
få samfunnskostnader forbundet med tiltaket. 

 

 

TOTAL VURDERING Arbeidsgruppas konklusjon Konsekvens 

 Arbeidsgruppa anbefaler at området innarbeides i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Må forvente nærmere undersøkelser av naturmangfold 
og sannsynligvis krav om arkeologisk registering. 
Dyrehold må godkjennes av Mattilsynet. 

 
 

+ 
 

 

4. Næringsaktørenes ønsker og behov 
På oppdrag fra Frøya kommune ved arbeidsgruppa utførte Blått kompetansesenter en 

spørreundersøkelse i perioden 27.04.21 til 20.05.21 for å kartlegge næringslivets ønsker og behov. 

Dette ble gjort som en del av arbeidet med revisjon av strategisk næringsplan og er en viktig del av 

medvirkningsstrategien.  

Målgruppa for spørreundersøkelsen var virksomheter fra alle bransjer på Frøya. 45 bedrifter ble 

intervjuet på telefon og tre bedrifter presenterte egne behov på oppstartsmøte.  Nedenfor er 

resultatene oppsummert for spørsmål som er relevant for vurdering av næringsarealer.  

Tabell 1: Oppsummering av innspill fra næringsaktører. 

Spørreundersøkelse om næringens egne ønsker – oppsummering 

Behov for næringsarealer? 

Størrelse på arealbehov - 19 ønsker større areal 

- Arealbehov fra 40 – 20 000 kvm. 

- 11 bedrifter har arealbehov fra 300 – 7000kvm 

Utvidelse eller nytt område - 13 ønsker mer areal på nye lokasjoner 

Hvor mener du arealet bør 

være 

- Hovedsakelig Sistranda/Hammarvika 

- Også Uttian, Flatval, Leirvik 

Hvorfor sjønært areal? - Gjester kommer sjøvegen 

- Mye inn og ut av varer sjøvegen 

Hvis nytt område, hvilke 

hvilken bransje /bedrift ser 

du deg tjent med å være 

samlokaliser med? 

- 7 ønsker nærhet til sjømatnæringen 

- Flere ønsker nærhet til sentrum, handelsstand, kafe- og 

utstyrsleverandører 

Hvilke spesielle behov har 

du i forhold til 

infrastruktur? 

- 6 bedrifter har behov for vann og kloakk 

- 8 bedrifter har behov for fiber og strøm 

- 8 bedrifter har behov for bedre og tryggere vei 

- 5 bedrifter har behov for havn- og kaiområde 

- Bedrifter i øyrekka har behov for bedre ferjeforbindelse 

Andre forutsetninger som 

bør være på plass 

- Nært hovedveg – mye varer inn og ut 

- Tett opp mot oppdrettsnæringen 
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- Kaiplass – service og utstyr 

- Kort veg til boligområder 

- Parkering 

- God lagringsplass 

 

Arbeidsgruppas oppfatning er at alle innspill når det gjelder behov for næringsarealer i hovedsak blir 

svart ut, med de anbefalinger som ligger i mulighetsstudien. 

To innspill er ikke tatt med videre på hhv. Ervika og Sørburøya grunnet usikkerhet og lite tilgjengelig 

informasjon. Disse områdene må eventuelt sendes som egne innspill til rulleringen av 

kommuneplanens arealdel. 

I tillegg har arbeidsgruppa fått signaler om at Mausund Feltstasjon har behov for utvidelse, men at 

aktøren selv jobber med å skaffe egnede arealer, ettersom det ikke finnes noen mulige 

utvidelsesmuligheter i umiddelbar nærhet til dagens anlegg. 

5. Utvikling av næringsarealer 
Kommunen skal styre arealbruken og utviklingen av arealer. Dette gjøres i første rekke gjennom 

kommuneplanens arealdel der det tas stilling til hvilke arealer som skal avsettes til næring. Deretter 

er det primært opp til private aktører/ interessenter å forestå utarbeidelse av private 

reguleringsplanforslag. For større næringsområder der kommunen i større grad ønsker å legge 

føringer for opparbeidelse og bruk, kan det være hensiktsmessig at kommunen selv forestår 

reguleringsplanprosessen. 

Når det gjelder fordeling av kostnader mellom privat/offentlig til opparbeidelse av nye områder 

finnes det mange forskjellige måter å gjøre dette på avhengig av hvilke investeringer som er 

nødvendige. I mange tilfeller vil det være snakk om at det er en bestemt privat aktør som har behov 

for opparbeidelse av tomt for sin bedrift. I slike tilfeller vil det normalt være den private aktøren som 

tar alle kostnader med opparbeidelsen. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at kommunen 

bidrar med å tilrettelegge infrastruktur (f.eks. veg/vann/avløp) fram til tomtegrense. I spesielle 

tilfeller kan det også være aktuelt at kommunen står for en større del av investeringene i 

opparbeidelsen av området. Dersom kommunen velger å opparbeide større industriparker/ 

næringsparker som skal huse flere bedrifter, vil det ofte være mye usikkerhet knyttet til hvilken type 

bedrifter det skal tilrettelegges for, tomtevalg/ behov (størrelse/ infrastruktur) som gjør det vanskelig 

å for eksempel ta stilling til intern infrastruktur, før bedriftene selv har prosjektert sin utbygging.  

Nedenfor er det vist en skjematisk tabell som beskriver ulike prinsipp for utvikling av nye 

næringsarealer. Jo lenger til høyre man beveger seg i figuren jo større blir graden av kommunal 

involvering og finansiering. De ulike stegene er forklart nedenfor. 
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Figur 33: Eksempler på utviklingsprinsipper

A1: Kommunen forestår reguleringsplanarbeidet. Den private aktøren (tiltakshaver) tar alle
kostnadene med opparbeidelse av næringsarealet.

Kommentar: Vil som oftest være uaktuell. Ikke hensiktsmessig at kommunen tar kostnadene
og risikoen med å utarbeide en reguleringsplan for en bestemt aktør. I slike tilfeller vil det
være hensiktsmessig at den private aktøren også står for reguleringsplanarbeidet (B1).

A2: Kommunen forestår reguleringsplanarbeidet og opparbeider kommunal infrastruktur fram til
tomtegrense. Tiltakshaver bekoster opparbeidelse av byggeklar tomt og intern infrastruktur.

Kommentar: Dette kan være aktuelt ved utvikling av nye større områder (Industriparker/
Næringsparker) der det er stor usikkerhet knyttet til krav til infrastruktur og opparbeidelse.
Det forutsettes at kommunen blir involvert ved valg av næringsaktører som kan få etablere
seg i området.

A3: Kommunen forestår reguleringsplanarbeidet og bekoster grovplanering/ utfylling av området
med kommunal infrastruktur fram til tomtegrense. Tiltakshaver bekoster intern infrastruktur
og ferdigstilling av byggeklar tomt.
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 Kommentar: Dette kan være aktuelt ved utvikling av nye større områder (Industriparker/ 

Næringsparker) der det er lite usikkerhet knyttet til tomtestørrelse/ inndeling og krav til 

opparbeidelse men større usikkerhet knyttet til krav om infrastruktur. Det forutsettes at 

kommunen blir involvert ved valg av næringsaktører som kan få etablere seg i området. 

A4: Kommunen forestår reguleringsplanarbeidet og bekoster opparbeidelsen av byggeklar tomt 

med alt av nødvendig infrastruktur.  

 Kommentar: Dette kan være aktuelt ved utvikling av nye større områder (Industriparker/ 

Næringsparker) der det er klart definert hvilke bedrifter som skal etableres hvor på området. 

Forutsetter en høy detaljeringsgrad. Kommunen står alene for valg av næringsaktører som 

kan få etablere seg i området. 

B1: Tiltakshaver forestår reguleringsplanarbeidet og tar alle kostnadene med opparbeidelse av 

næringsarealet. 

 Kommentar: Vil som oftest være aktuell for mindre næringsområder som skal utvikles for en 

eller noen få bedrifter.      

B2: Tiltakshaver forestår reguleringsplanarbeidet. Kommunen opparbeider kommunal 

infrastruktur fram til tomtegrense. Tiltakshaver bekoster opparbeidelse av byggeklar tomt og 

intern infrastruktur. 

 Kommentar: Dette kan være aktuelt ved utvikling av nye større områder (Industriparker/ 

 Næringsparker) som krever ny offentlig infrastruktur.   

B3: Tiltakshaver forestår reguleringsplanarbeidet. Kommunen bekoster grovplanering/ utfylling 

av området med kommunal infrastruktur fram til tomtegrense. Tiltakshaver bekoster intern 

infrastruktur og ferdigstilling av byggeklar tomt. 

 Kommentar: Det vil som oftest være unaturlig at kommunen bekoster grovplanering/ 

utfylling av et område der det for øvrig er private interesser knyttet til planlegging/ utvikling 

av området. Det kan imidlertid tenkes tilfeller der kommunen har tilgang på store mengder 

masser for utfylling, og som kommunen har behov for å kvitte seg med i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv.  

B4: Tiltakshaver forestår reguleringsplanarbeidet og der kommunen bekoster opparbeidelsen av 

byggeklar tomt med alt av nødvendig infrastruktur.  

 Kommentar: Det vil som oftest være unaturlig at en tiltakshaver utarbeider en 

reguleringsplan der kommunen skal forestå utbyggingen. Det er derfor tvilsomt om dette er 

en reell utviklingsstrategi. 

5.1. Trinnvis utbygging: 
Ved utvikling av større områder vil det som oftest være fornuftig med trinnvis/ etappevis utbygging. 

Dette vil i større grad sikre høy utnytting av området, og forhindre «klattvis utbygging». 

Reguleringsplanen må avklare de ulike trinnene i utbyggingen og definere når påfølgende bygge-

etappe kan påbegynnes. Trinnvis utbygging vil være relevant for flere av de områdene som foreslås i 

mulighetsstudien, for eksempel Stormyra og Rabbaheia. 
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6. Utviklingsprinsipper for næringsarealer på Frøya 
I tabellen under er alle områdene som er omtalt i denne mulighetsstudien listet opp. For hvert 

område er aktuell bruk og utviklingsprinsipp foreslått. Tabellen skiller mellom tre kategorier av 

områder; grønn, blå og rød. Fargekoden er identisk med den som benyttes i figur 1. 

Grønn = Området med ledig næringsareal som er avklart i plan. 

Blå = Foreslått område som ikke er avklart i plan. 

Rød = Området består både av ledig næringsareal avklart i plan og foreslått areal ikke avklart i plan.  

Tabell 2: Oversikt over områder med forslag til utviklingsprinsipp. 

 Område 
 

Størrelse 
på ledig/ 
foreslått 
areal (ca.) 

Sjø-
nært 

Sentrumsnært 
(Strekningen 
Melkstaden – 
Siholmen) 

Aktuell næring/ 
bruk 

Foreslått utviklingsprinsipp 

A
vk

la
rt

 i 
p

la
n

 

Massedeponi ved 
flyplassen 

126 daa.   Massedeponi B2 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
Kommune: Opparbeider infrastruktur fram til 
tomtegrense  

Nabeita A1 18,2 daa.   Forretning/ 
kontorer/ 
tjenesteyting 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
 

Hamarvik 7,7 daa.   Forretning/ 
kontorer/ 
tjenesteyting 

A2 
Privat: Opparbeidelse av tomt. 
Kommune: Reguleringsplan (vedtatt) og 
opparbeidelse av infrastruktur fram til tomtegrense.  

Midtsian 9,1 daa. x x Sentrumsformål, 
utvidelse av VGS. 
og handel. 

B2 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
Kommune: Opparbeider infrastruktur fram til 
tomtegrense. Sentrumsplan må utarbeides først. 

Siholmen 13 daa. x x Reiseliv, handel, 
tjenesteyting og 
service 

A1 
Privat: Opparbeidelse av tomt. 
Kommune: Eksisterende reguleringsplan. 
Opparbeider infrastruktur fram til tomtegrense 

Ervika 12 daa. x  Næring/ industri B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Leirvika/ Bonenget 42 daa. x  Turistformål/ 
næringsbebyggels
e 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
 

Heia, Titran 8 daa. x  Næringsbebyggels
e/ Turistformål 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
 

Masseuttak 
Steinsvatnet 

97 daa.   Råstoffutvinning B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Ik
ke

 a
vk

la
rt

 i 
p

la
n

 

Stormyra 412 daa.   Industri, 
næringsbebyggels
e 

A3 
Privat: Intern infrastruktur og ferdigstilling av tomt 
Kommune: Reguleringsplan, grovplanering/ utfylling 
og kommunal infrastruktur fram til tomtegrense 

Rabbaheia 38 daa.  x Plasskrevende 
varehandel og 
forretning 

A3 
Privat: Intern infrastruktur og ferdigstilling av tomt 
Kommune: Reguleringsplan, grovplanering/ utfylling 
og kommunal infrastruktur fram til tomtegrense 

Husvika 137 daa. x  Havn, 
næring/industri 

A2 
Privat: Opparbeidelse av tomt. 
Kommune: Reguleringsplan og opparbeidelse av 
infrastruktur fram til tomtegrense. 

Jendorgråbjørnens 
Familiepark 

31,5 daa.   Temapark 
(Fritids- og turist) 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 
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Skarpneset  104 daa.  
(90+14(A2)) 

x  Havn, næring/ 
industri 

A3 
Privat: Intern infrastruktur og ferdigstillelse av 
byggeklar tomt. 
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Kommune: Reguleringsplan og grovplanering/ 
utfylling av område med kommunal infrastruktur 
fram til tomtegrense 

Nordhammarvik 
Industriområde (N1 
i KPDA + A1 og A2 i 
mulighetsstudie) 

 48,5 daa. 
(30 + 18,5) 

x x Næring/ Industri 
(Støy/luktsvak 
næring på A1) 

A3 
Privat: Intern infrastruktur og ferdigstillelse av 
byggeklar tomt. 
Kommune: Reguleringsplan og grovplanering/ 
utfylling av område med kommunal infrastruktur 
fram til tomtegrense 

Nordhammarvik 
Industriområde (A2) 

42 daa. x x Industri, 
næringsbebyggels
e 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Uttian, Hestøya 56,5 daa. 
(15 + 41,5) 

x  Næring/ industri B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Frøya Næringspark/ 
Nesset 
Industriområde 

19,5 daa. 
(13,5 + 6) 

x  Næring/ industri B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Ørnflaugvågen 23 daa. 
(9 + 14) 

x  Næring/ industri B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

Tuvneset/ Storheia 179 daa. 
(132 + 47) 

x  Næring/ industri 
relatert til 
havbruk/ fiske. 

B1 
Privat: Reguleringsplan og opparbeidelse av tomt. 

7. Samlede virkninger av utbygging  
En oppsummering i mulighetsstudien viser at til sammen 9 av næringsområder som i dag er avklart i 

plan, har ledige arealer på til sammen 333 daa. Disse arealene har ikke utvidelsesmuligheter. 5 av 

arealene er sjønære og to ligger sentrumsnært. 

6 andre næringsarealer er avklart i plan og i tillegg har framtidige muligheter for utvidelsesarealer 

(som i dag ikke er avklart i plan). Ledige arealer på disse 6 områdene er på til sammen 289.5 daa og 

utvidelsesmulighetene ligger på 183 daa. Alle disse arealene er sjønære arealer, og ett 

sentrumsnært. 

I mulighetsstudien er det vurdert til sammen 4 helt nye områder1. Dette utgjør til sammen 618,5 daa 

med forslag til nytt næringsareal. Av disse er kun ett areal sjønært, og ett er sentrumsnært. 

Totalt betyr dette at det finnes 622,5 daa ledig areal (ubebygd) på allerede avklarte næringsarealer i 

plan. I mulighetsstudiet foreslås det en ytterligere avsetning på 801,5 daa. Dette vil gi en samlet 

næringsarealressurs for kommunen på totalt 1424 daa. 

Tabellen under viser oppsummering av antall daa ledige næringsarealer avklart i plan og mulige nye 

arealer til næring totalt og fordelt på geografisk beliggenhet. 

Tabell 3: Oppsummering av ledige arealer. 

Arealkategorier Alle 
arealer 
daa 

Sjønære/ 
daa 

Landarealer/ 
daa 

Sentrumsnære 
Arealer/daa 

Gjenstående ledige arealer i områder 
avklart i plan 

333 84,1 248,9 22,1 

Forslag til nye arealer - ikke avklart i plan – 
tas inn i KPA 

618,5 137 481,5 38 

Ledig areal avklart i plan (areal med 
utvidelsesmuligheter) 

289,5 289,5 - 30 

Foreslåtte utvidelsesmuligheter til 
arealene overfor som ikke er avklart i plan 
– tas inn i KPA 

183 183 - 60,5 

                                                           
1 Jendorgråbjørns Familiepark er inkludert her, selv om denne egentlig ikke er til næringsformål. 
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Frøya kommune er bygd opp med en grendestruktur som ansees som særdeles viktig for kommunen. 

Denne strukturen, basert på hvor frøyværingen historisk har bosatt seg, har ført til et noe 

desentralisert næringsliv. Med unntak av de sentrumsnære arealene som kan ha flere aktører, så er 

ofte de eksisterende næringsarealene avsatt for en enkelt aktør, med unntak av noen få mini-

klynger, som f.eks Nordskaget. 

Signaler fra sektormyndighetene i Trøndelag er tydelige på at man ønsker konsentrering av tiltak i 

kommunen, spesielt for å hindre en klattvis nedbygging av urørt natur. Samtidig har også flere av 

aktørene i regionen fremmet ønsker om åpning for at flere aktører kan etablere seg samlet, for å 

skape klynger. 

I kommuneplanens arealdel av 2019, så ble det lagt inn nye boligfelt i de største grendene, for å sikre 

nok areal for den fortsatt forventede veksten i kommunen. En større utbygging av grendene med 

både boliger og industri vil gi et økt press på kommunens tekniske- og sosiale infrastruktur. 

Den første og mest åpenbare belastningen vil skje på veinettet. Per dags dato finnes det kun en 

innfartsåre til Frøya, Frøyatunellen, som tar imot all trafikk inn og ut av kommunen. Samtidig er både 

Fv. 714 og Fv. 716 hovedferdselsveier for kommunens innbyggere, mer eller mindre uavhengig av 

hvor en skal. Flere av de nye store næringsområdene (Stormyra, Skarpneset, Husvika) er tenkt 

etablert i tilknytning til Fv. 716, og vil dermed øke den trafikale belastningen på denne veien 

ytterligere. Det bør derfor vurderes avbøtende tiltak, eksempelvis forlenget gang- og sykkelvei fra 

Flatval til Stormyra, og fra Husvika til Nordskaget. 

Dersom det blir etablert mange nye næringsområder som krever mye vanntilførsel, må det gjøres 

samlede vurderinger av det totale vannbehovet. Dagens vannkapasitet vurderes til å være god nok 

med utgangspunkt i dagens forhold/ forbruk. Det er to vannkilder på Frøya: Hammarvatnet (Privat og 

svært begrenset vannkapasitet per i dag) og Kirkdalsvatnet (Kommunalt). Ved en stor økning i det 

totale vannforbruket kan det bli aktuelt å utvide kapasiteten på vannbehandlingsanlegget på 

Kirkdalsvatnet, samt foreta oppgradering av hovedvannledninger. Det må også foretas egne 

vurderinger ift det daglige vannbehovet for aktuelle aktører, samt tilgang på slokkevann. I tillegg må 

utbygger prosjektere vann til sprinkleranlegg for sine anlegg. 

Gjennom denne studien så har arbeidsgruppa forsøkt å legge til rette for etablering av klynger, samt 

mulighet for å utnytte mer sjøbasert transport inn og ut av kommunen. Etablering av nye havner, 

samt oppgradering av eksisterende, vil gi mulighet for å ta imot og sende bulkvarer, containere og 

andre laster via eksempelvis Nordhammarvika, Husvika og Skarpneset. Videre kan også Uttian, 

Nesset, Tuvneset, Leirvika, Bonenget mm. bygge oppunder mulighetene for mer gods på kjøl. 

8. Vedlegg 
Mulighetsstudie industriområder Frøya – Kostnadsoverslag, Prosjektutvikling Midt Norge AS, 

12.07.2021. 

Mulighetsstudie fire nye næringsområder Frøya. Innledende vurdering av mulige konflikter i forhold 

til fuglearter med hovedvekt på hubro, Odontovet AS ved Martin Pearson, 19.06.2021. 

Sammendrag av næringsundersøkelse 2021, Blått kompetansesenter, 14.06.2021 

Teknisk Rapport Skarpneset kai, Åkerblå, 11.06.2021 

Teknisk Rapport Husvika kai, Åkerblå, 30.06.2021. 
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HØRING - REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK I TRØNDELAG  

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune tar høringsutkast til regional plan for arealbruk i Trøndelag 2021 – 2030 til 

orientering. 

Frøya kommune sender det vedlagte høringssvaret til Trøndelag Fylkeskommune som svar på 

høringen. 

 

Vedlegg: 
1. Svarbrev Frøya kommune 

2. Følgebrev – Regional plan for arealbruk i Trøndelag. 

3. Høringsutkast – Regional plan for arealbruk i Trøndelag 

4. Handlingsprogram 2021 – 2024, del av regional plan for arealbruk. 

 

Saksopplysninger:   
Frøya kommune mottok 06.05.2021 utkast til “Regional plan for arealbruk i Trøndelag” til høring. 

Høringsfrist er satt til 01.09.2021. 

Det følgende avsnittet er hentet fra sammendraget til planutkastet: 

Regional plan for arealbruk (RPA) skal være et dokument som kommunene bruker som støtte 

i deres planarbeid. Planen skal være et redskap for god samfunnsutvikling på tvers av 

kommunegrenser og peke på en retning for utviklingen av Trøndelag mot 2030. Kommuner, 

fylkeskommune og staten skal legge RPA til grunn for behandling av arealplaner, 

byggesaker og andre arealrelaterte beslutninger. RPA oppfordrer til gode avveiinger der det 

tas hensyn til både det økologiske, sosiale og økonomiske bærekraftperspektivet. 

  

Kort oppsummert handler bærekraftig arealbruk i Trøndelag om at vi i fremtiden må 

forvalte arealene mer effektivt og på en mer miljø- og klimavennlig og attraktiv måte. 

Trøndelag skal kjennetegnes av en balansert utvikling med differensiert arealforvaltning som 

i all hovedsak bygger på dagens bosettingsmønster, men der samspillet mellom 

regionsentrene og lokalsentrene er en drivkraft for utviklingen av regionene i fylket. 

Regionsentrene og lokalsentrene må utvikles slik at de blir mer tilgjengelige og attraktive for 

flere innbyggere. Vi må prioritere bokvalitet, gode levekår og nærnatur. Kjernen i 

utviklingen av Trøndelag ligger i våre naturgitte forutsetninger som vi må bruke til å skape 

fremtidig vekst. Alt på en slik måte at vi sparer matjord, vannmiljø, kulturmiljø og natur- og 

friluftslivsinteresser. Under vises en sammenstilling av mål og regionalpolitiske 

retningslinjer i kapittel 4 Attraktive byer og livskraftige distrikter og kapittel 5 Naturbasert 



næringsutvikling. Retningslinjene under er ikke utfyllende og gjengir heller ikke eventuelle 

målkonflikter. Mer utvidet beskrivelse av og veiledning til retningslinjene finnes i 

delkapitlene. 

 

 

 



 
Målene og retningslinjene har så sine egne kapitler som beskriver og definerer veien til disse målene i 

større utdypning enn denne korte oversikten gir. Retningslinjene skal være til hjelp for kommunene i 

arbeidet med arealplanlegging og byggesaksbehandling og gir uttrykk for hva som er av vesentlig 

betydning for arealpolitikken på det aktuelle temaområdet. Ordlyden skal eller bør angir hvor sterk 

føring som ligger i retningslinjen. Selv om retningslinjene ikke er bestemmelser med juridisk bindende 

virkning kan de danne grunnlag for innsigelse i konfliktsaker, der konsekvensene av et foreslått 

planforslag går på bekostning av nasjonale eller vesentlig regionale interesser. 

RPA skal tydeliggjøre viktige felles prioriteringer for arealpolitikken i Trøndelag. Dette skal gi 

kommunene større handlingsrom og mer forutsigbarhet enn om kun nasjonale føringer skal gjelde. 

RPA skal legge til rette for og oppfordre til en stedstilpasset og differensiert arealpolitikk i fylket. 

Senterstrukturen i RPA bygger på det som i dag oppfattes som regionale tyngdepunkt. En avklart 

prioritering gjennom RPA skal bidra til å gi både sentrene og omlandet økt kraft. Det er kommunenes 

ansvar å definere lokalsenter, bydels- og grendesenter. 

Forhold til overordna planverk: 



«Regional plan for arealbruk I Trøndelag» vil erstatte de to eksisterende planene for Nord- og Sør-

Trøndelag, slik at en får en mer helhetlig og hensiktsmessig arealpolitikk etter at Trøndelag ble til ett 

fylke. 

Planen er ikke juridisk bindende, men den skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og 

for kommunal og statlig planlegging, jf. PBL § 8-2. De tre forvaltningsnivåene har felles ansvar for at 

planen følges opp. 

Kommunedirektørens vurdering:  

De innkomne dokumenter er i hovedsak et større strategisk dokument med retningslinjer på hvordan det 

er ønskelig at Trøndelag skal utvikle seg fremover.  

Kommunedirektøren har valgt å legge fokus på de områdene som anses for mest viktige for Frøya, som 

er en videreføring av de punkter som kommunen har uttalt seg på tidligere i arbeidet, samt ved høring 

av Trøndelagsplanen i 2020, som er del av grunnlaget for denne planen. I dette tilfellet ligger dermed 

hovedfokuset på strandsone og sjøområder. 

Den regionale planen for arealbruk er tenkt brukt som retningslinjer for hvordan arealene i Trøndelag 

skal forvaltes i de kommende årene. Det er lagt stor vekt på fortetting, mindre omdisponering av jord 

og skog, sikring av mineralforekomster og forvaltning av sjø- og strandsone. 

Videre så er det en gjennomgående rød tråd at det skal fokuseres på bærekraft og klimapositive tiltak, 

for å redusere det regionale utslippet og bidra til at Trøndelag står best mulig rustet til å møte de 

utfordringer som vil oppstå i fremtiden. 

Administrasjonen har utarbeidet det vedlagte skrivet som et svar på høringsbrevet. I dette skrivet så 

kommenterer administrasjonen de punkter som en ønsker videre utdypet, eller potensielt endret. 

Punkter i høringsutkastet som ikke er nevnt i skrivet anser administrasjonen som gode, og i tråd med 

den utviklingen som er ønsket i kommunen. 

Totalt sett så ansees det at utkastet til regional plan for arealbruk i Trøndelag er et godt utarbeidet 

dokument, og at det vil kunne bli et godt verktøy for forvaltning av kommunene i Trøndelag, såfremt 

de fremmede punktene i svarbrevet implementeres i planen. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune tar høringen til orientering, og det vedlagte skrivet 

sendes Trøndelag Fylkeskommune som svar på høringen 

 

 

 



Høringsuttalelse fra Frøya kommune vedrørende 

Regional Plan for Arealbruk 

Oversikt 

Frøya kommune mottok den 06.05.2021 en oversendelse fra Trøndelag Fylkeskommune. 

Forsendelsen bestod av et følgebrev, utkast til Regional Plan for Arealbruk (RPA), og et oppsett for et 

handlingsprogram. 

Fylkeskommunen ønsker å få innspill og merknader til utkastet for RPA, samt eventuelle forslag til 

tiltak som kan legges inn i handlingsprogrammet. 

I dette dokumentet så tar Frøya kommune for seg de punktene som kommunen mener er viktig at 

blir kommentert, samt svar på de seks spørsmålene som Fylkeskommunen stilte i følgebrevet. 

Forslaget 

Det innkomne dokumentet er i hovedsak et større strategisk dokument med retningslinjer på 

hvordan det er ønskelig at Trøndelag skal utvikle seg fremover.  

Den regionale planen for arealbruk er tenkt å legge noen retningslinjer for hvordan arealene i 

Trøndelag skal forvaltes i de kommende årene. Det er lagt stor vekt på fortetting, mindre 

omdisponering av jord og skog, sikring av mineralforekomster og forvaltning av sjø- og strandsone. 

Videre så er det en gjennomgående rød tråd at det skal fokuseres på bærekraft og klimapositive 

tiltak, for å redusere det regionale utslippet og bidra til at Trøndelag står best mulig rustet til å møte 

de utfordringer som vil oppstå i fremtiden. 

Ved gjennomgang av de forskjellige retningslinjene kan ikke Kommunedirektøren se at mange av 

disse vil skape noen store ulemper for Frøya kommune. De fleste retningslinjer og mål anses som 

fornuftige og fremtidsrettede, og er mål som administrasjonen ser på som ønskelige for utviklingen 

av kommunen. De retningslinjer som kommunen ønsker å kommentere finnes i neste segment av 

høringsuttalelsen. 

Et annet viktig element i planen er forbedring og oppdatering av de lokale og regionale 

kunnskapsgrunnlagene, for å sikre viktige kultur-, natur- og friluftsinteresser og områder for 

fremtiden. Riktignok står det ingenting i handlingsplanen eller selve planen om hvordan, og av hvem, 

disse undersøkelsene skal gjøres av, men uavhengig av dette er det til felleskapets beste at 

kunnskapsgrunnlaget forbedres fra dagens nivå. 

Viktige merknader for Frøya kommune 

I denne delen av høringsuttalelsen listes det opp en rekke punkter som ansees som viktige for 

kommunen. Det bes om at disse gjennomgås og innarbeides i RPA. 

Regional senterstruktur 

På side 26 i utkastet til RPA, så finnes det en oversikt over definerte sentre i Trøndelag. Disse er 

fordelt på Landsdelssenteret, som er Trondheim, samt flere regionssentre. Noen av disse 

regionssentrene er videre definert som “Duo-senter”. Frøya kommune ser fordelene med å etablere 

slike duo-sentre for områder hvor det er vanskelig å definere ett gitt regionalt tyngdepunkt. 



Samtidig ønsker Frøya kommune å gi tilbakemelding om at det er ekstremt viktig at denne løsningen 

ikke fører til konflikt mellom disse, men at begge sentrene innehar de funksjonene som et 

regionssenter skal ha. Det er også svært viktig at det finnes et godt kollektivtilbud mellom disse to 

sentrene, for å sikre en god balanse og flyt på tvers av kommunegrensene. 

Retningslinje 3 (R3) 

Det bør legges til et punkt/utvidelse av retningslinje nr. 3, hvor fylkeskommunens ansvar for sine 

veger trekkes frem. Kommunen har ikke mulighet til å tilrettelegge gang- og sykkelsti langs veier som 

fylkeskommunen eier. Det bør fremheves at kommuner og fylkeskommunen i samarbeid utvikler 

sammenhengende og attraktive nett for gående og syklende i regionsenter og lokalsenter. 

Retningslinje 4 (R4) 

I retningslinje nr. 4 legges det opp til ett økt fokus på at knutepunktene i kommunene skal utvikles 

som funksjonelle og attraktive knutepunkt for å sikre økt bruk av kollektivt. Frøya kommune 

etterlyser her en klargjøring av fylkets rolle som tilrettelegger av kollektivtilbud i fylket. For en 

distriktskommune er det vanskelig å tilrettelegge for økt kollektivtilbud med nye knutepunkt hvis det 

ikke finnes et tilfredsstillende kollektivtilbud som kan benytte disse.  

Tilrettelegging av ladestasjoner og rasteplasser 

De fleste hovedferdselsårene i Trøndelag består av diverse fylkesveier. Hvis et tiltak tenkes 

gjennomført i tilknytning til disse, så må de aktuelle kommunene ta kontakt med fylkeskommunen 

som veieier for å kunne tilrettelegge for ladestasjoner og rasteplasser. Frøya kommune etterlyser 

derfor at fylkeskommunens rolle her også presiseres og avklares. 

Retningslinje 9 (R9), andre punkt 

Regionalt samarbeid avhenger av gode og hensiktsmessige transportløsninger, bla. kollektivtilbud. 

Næringsetableringer er vesentlig for alle kommuner, og regionale lokaliseringer kan oppleves som 

uheldig og uønsket av kommunene som ligger lengst vekk fra disse, om logistikkløsningene ikke er 

tilfredsstillende. Det anses dermed som viktig at alle berørte kommuner får lov til å delta på slike 

planlegginger, og få komme med sine innspill, så en får en felles forståelse og eierskap av slike 

områder. 

Retningslinje 11 (R11), andre punkt 

For en del distriktskommuner så består dagens kommunesentre av en kombinasjon av landbruk og 

bebyggelse. Skal en ta høyde for fremtidig vekst, så er dessverre virkeligheten ofte slik at 

landbruksjorden i umiddelbar nærhet, eller i sentrumskjernen må vike for at man skal kunne oppnå 

en økt konsentrasjon av bebyggelsen. 

Det ønskes derfor at en bør se på muligheter for unntak i sentrumskjernen, slik at disse kan få en 

konsentrert utvikling, som igjen kan avlaste omkringliggende områder i kommunene. 

Retningslinje 14 (R14), første punkt 

I dette punktet så fremmes det at kommunene skal påse at naturverdiene er tilstrekkelig kartlagt, 

opplyst og vektlagt før det fattes en beslutning om regulering. Her ønsker Frøya kommune at det 

settes noen rammer for hvor lenge en skal gjennomføre kartlegginger og hente inn uttalelser, som 

f.eks en gitt frist for når nye momenter kan inkluderes. 

Per dags dato finnes det ikke noen slik frist, som betyr at det potensielt i en reguleringssak kan 

komme nye momenter helt opp til vedtaksbehandlingen. Dette gir en stor usikkerhet i planarbeidet, 

og gjør prosessen mindre forutsigbar. Kunnskapsgrunnlaget er kontinuerlig under utvikling, og skal 



en ta høyde for alle potensielle momenter, så vil en aldri komme til et endelig punkt for 

kunnskapsinnhenting. 

Med en gitt frist for når momenter til kunnskapsgrunnlaget kan spilles inn, så vil dette kunne skape 

en større forutsigbarhet for planarbeid (eksempelvis benytte høringsfristen). 

Punkt 4.9.1 

I dette punktet så refereres det til at hvert vannområde skal ha hver sin vannområdekoordinator, 

som sammen med kommunene og fylkeskommunen skal jobbe med vannforvaltning i Trøndelag. 

Frøya kommune ønsker her å påpeke at Søndre Fosen vannområde mangler en 

vannområdekoordinator, og har gjort dette i en liten periode nå. 

Det er ønskelig at dette sees på og rettes opp i så raskt som mulig, for å sikre at kommunene i 

Søndre Fosen vannområde kan etterleve målene for vannforvaltning. 

Kyst-Trøndelag som matprodusent 

I dagens utkast til RPA, så fremmes kyst-Trøndelag som en stor matprodusent grunnet havbruket. 

Frøya kommune, som Norges største havbrukskommune, er enige i at havbruket har en svært viktig 

posisjon som matprodusent for Trøndelag. Men samtidig så ønsker vi også å fremme at kyst-

Trøndelag ikke bare er havbruk. 

Frøya kommune er den største villsaukommunen i Norge. Villsauen er ett viktig tilskudd til 

matproduksjonen i Trøndelag, samtidig som at villsauen også har flere bruksområder enn kun mat. 

Frøya kommune ønsker dermed at alle former for matproduksjon langs kysten fremmes i RPA, 

spesielt villsauen, ettersom den også er med på å holde i hevd kulturmiljøene langs kysten. 

Retningslinje 25 (R25) og 26 (R26) 

Frøya kommune ønsker å påpeke at Frøya har blitt overført fra sone 2 til sone 3 når det kommer til 

områder i Trøndelag som har størst press på strandsonen, jmf. Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (Fastsatt ved kgl. Res. 21.05.2021), og at kartet 

på side 87 må oppdateres deretter. 

Videre så ønsker kommunen at det åpnes for boligbygging i strandsonen, gjennom KPA, på lik linje 

som for næring i distriktskommuner. I kystkommuner som Frøya, så finner en kommunesentre og 

grender i hovedsak nær sjø. Når en nå ønsker å se på at kommunene skal fortettes, så betyr dette at 

distriktskommuner langs kysten står ovenfor ett problem, ettersom store deler av dagens bebygde 

områder ligger i eller nært tilknyttet strandsonen. Ved å åpne opp for at kommunene enklere kan 

avsette områder til boligformål ved sjø gjennom KPA, så kan en følge den ønskede 

fortettingspolitikken enklere, samtidig som at distriktskommunene kan spille på sitt sterkeste kort 

mtp. boligattraktivitet. 

 

Til slutt så ønsker Frøya kommune å bemerke at kommunen ser positivt på at det åpnes for større 

kommunal innflytelse på bruk og vern av strandsonen, som vist i retningslinje nr. 26. For 

utkantkommuner med en fortsatt stor og uberørt strandsone er det svært positivt at det kan åpnes 

for flere tiltak, så fremt det er i tråd med overordnet plan, og der lokalkunnskap har vært inne og 

avklart eventuelle forhold. 

 

Retningslinje 26 (R26) 

Av spesiell interesse for Frøya må det nevnes at det i retningslinje nr. 26 vises til at det er tenkt lagt 

opp til økt kommunalt handlingsrom i strandsonesaker. Dette avhenger selvfølgelig av at en har et 



godt grunnlag, og at en har en fornuftig forvaltning av strandsonen, men dette sees som et svært 

positivt signal fra Fylkeskommunens side. 

Punkt 5.6.1 

I punkt 5.6.1 så tar RPA for seg akvakultur og havbruk. I den anledning så ønsker Frøya kommune å 

poengtere viktigheten av at fylkeskommunen, som akvakulturmyndighet, har en nær dialog med 

kommunene og aktuelle lokale fiskarlag når nye havbrukskonsesjoner gis. Akvakulturlokaliterer kan 

fort komme i konflikt med kystfiskeriflåten, ettersom lokalitetene ofte kan befinne seg i viktige 

fiskeområder. For å sikre at den allerede reduserte kystfiskeriflåten ikke mister alle sine gode 

fiskeområder, så er det viktig at en god og nær dialog opprettholdes mellom interessentene i slike 

saker. 

Videre så ønsker Frøya kommune at det arbeides for å se på økt sambruk av arealer som per dags 

dato er beslaglagt av Forsvarets skyte- og øvelsesfelt i sjø. I disse områdene er det per dags dato ikke 

mulig å plassere faste konstruksjoner, som merder, og disse områdenes størrelse gjør at mange 

potensielle lokasjoner for havbruk ikke kan benyttes.  

Punkt 5.6.2 

Frøya kommune ønsker her å kommentere om at det finnes pågående prosjekter i Trøndelag, hvor 

målet er å forbedre kunnskapsgrunnlaget i sjø. Per dags dato jobbes det bla. med “Aktiv 

Forvaltning”, som nettopp er et slikt prosjekt tenkt for å økte kunnskapen og sikre bærekraftige 

sjøområder. 

Frøya kommune ønsker derfor at det skal legges opp til flere slike prosjekter, for å sikre at dagens 

prosjekter følges opp eller videreføres.  

Videre så ønsker Frøya kommune å etterspørre hvordan tidligere og nye planer om sjøområdene 

tenkes etterfulgt i RPA. Skal alle deler av kyst-Trøndelag få nye kystsoneplaner? Skal de eldre 

planene løftes frem igjen? Skal kommunene i hovedsak besørge dette selv, eller er det tenkt at 

Fylkeskommunen skal ha en koordinerende funksjon i fremtidige utarbeidelser av slike planer? 

Retningslinje 28 (R28) 

Frøya kommune ønsker å meddele at det sees positivt på at det ikke er tenkt avsatt noen nye arealer 

til vindkraftutbygging frem til erfaringer og kunnskap er innhentet fra de allerede etablerte 

anleggene. 

Punkt 5.7.2 

Frøya kommune ønsker at det vies litt mer oppmerksomhet til marine energiplattformer som kan 

etableres innenfor grunnlinjen. Med et lokalt prosjekt på konsesjonsstadiet, og flere lovende energi 

plattformer i utvikling både nasjonalt og internasjonalt, så ansees det som kortsiktig å ikke inkludere 

potensialet for disse i en plan som er tenkt gjeldende til 2030. 

Ettersom Frøya kommune ser på potensialet for en ledende stilling innen videreutvikling av marin 

energi og lignende konstruksjoner, takket være Equinor og Moss Maritime sitt prosjekt for flytende 

solkraft, så er det litt beklagelig at marine energiplattformer ikke har fått noen plass i den regionale 

planen. Det finnes flere lovende internasjonale prosjekter vedrørende marine energiplattformer, 

som f.eks Orbital Marinepower sin O2 tidevannsturbin som i disse dager kobles til EMEC sitt testfelt 

på Orknøyene. Gitt at planen er tenkt å være gjeldende til 2030, så ansees det som kortsiktig å ikke 

inkludere disse energiplattformene i den regionale planen, og at en bør inkludere disse allerede nå 

for å ikke bli akterutseilt av utviklingen. 

 



Konklusjon 

Totalt sett så ansees det som at utkastet til regional plan for arealbruk i Trøndelag er et godt 

utarbeidet dokument, og at det vil kunne bli et godt verktøy for forvaltning av kommunene i 

Trøndelag, så fremt de punkter som er fremmet i dette dokumentet blir tatt til etterretning og 

innarbeides i RPA. 

Oversendte spørsmål 

Til slutt har Trøndelag Fylkeskommune bedt kommunene og andre høringsparter om å svare på seks 

spørsmål som ble stilt i oversendelsesdokumentet. 

Under finner en Frøya kommune sine svar på disse spørsmålene: 

Spørsmål 1: 

Vil planen bli et nyttig verktøy for kommunene sin arealplanlegging og forvaltning? 

 

Gitt planens struktur og innhold antas det at planen kan bli et godt og nyttig verktøy for 

kommunene sin arealplanlegging og –forvaltning, gitt at punktene som finnes i dette 

høringssvaret tas til etterretning.  

 

Spørsmål 2: 

Vil planen bli et nyttig verktøy for andre myndigheter for oppfølging mot kommunene, og 

ivaretar retningslinjene nasjonale krav, retningslinjer og forventninger til arealplanlegging 

og –forvaltning innenfor egen sektor? 

 

Det antas at planen vil kunne være et nyttig verktøy for andre myndigheter for deres 

oppfølging av kommunene, samt deres egen forvaltning. 

 

Spørsmål 3: 

RPA gjelder hele Trøndelag. Arealutfordringene og mulighetene er ulike både mellom 

kommuner og internt i kommunene i Trøndelag. Ivaretar innholdet i planen og 

retningslinjene både hele Trøndelag og disse ulikhetene? 

 

Det står skrevet i de forskjellige retningslinjene at det åpnes for differensiering av 

kommunene. Såfremt dette følges av alle parter i en prosess, så antas det at planen vil 

ivareta innholdet i retningslinjene for både Trøndelag som helhet, men også for ulike 

områder. 

 

Spørsmål 4: 

Det er knyttet både krav, retningslinjer og forventninger fra nasjonale og regionale 

myndigheter til kommunene sin arealplanlegging og –forvaltning. Vil retningslinjene i RPA 

bidra til å gi kommunene forutsigbarhet og lokalt handlingsrom? 

 

Ut ifra de retningslinjene som er skrevet, så antas det at kommunene vil ha lokalt 

handlingsrom, og forhåpentligvis forutsigbarhet mot sektormyndigheter i eventuelle 

prosesser forutsatt at våre merknader innarbeides i dokumentet. Likevel så er dette et punkt 



som er vanskelig å uttale seg på, ettersom forutsetningene for dette kan endre seg over tid 

uten at planen reflekterer dette. 

 

Spørsmål 5: 

Opplever dere retningslinjene som relevante og forståelige? 

 

Retningslinjene i planen oppleves som relevante og forståelige, og det antas at de vil kunne 

bli gode verktøy for både regional- og kommunal forvaltning, men igjen med forbehold om 

de punkter kommunen har brakt opp i dette høringssvaret. 

 

Spørsmål 6: 

Hvilke satsinger med tiltak og aktiviteter mener dere bør inn i handlingsprogrammet for at 

vi sammen kan nå mål i planen? 

 

Et av de viktigste tiltakene som kan gjøres for å forbedre dagens arealsituasjon er ved økt 

innhenting og forbedring av kunnskapsgrunnlaget i Trøndelag. Per dags dato er det ofte et 

dårlig eller manglende kunnskapsgrunnlag som kan føre til uheldige prosesser og 

beslutninger. Med et forbedret kunnskapsgrunnlag vil det bli enklere å ta gode beslutninger 

både på regionalt og lokalt nivå. 

Videre så bør forbedring av infrastruktur og transport i regionen være prioritert. Flere av 

kommunene i Trøndelag sitter i dag på slutten av lange og muligens farlige transportruter. 

Med et økt fokus på utvikling av kollektivtilbud og forbedring av eksisterende transportruter 

kan utkantkommuner lettere tilrettelegge for bærekraftig vekst. 
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Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høring med frist 1. 
september 

Fylkestinget i Trøndelag vedtok 29. april 2021 å sende utkast til «Regional plan for 

arealbruk 2021-2030. Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag» på høring 

(sak 34/21). Høringsutkastet og etter hvert høringssvarene mv finner dere på Høring 

Regional plan for arealbruk. Høringsfristen er 1. september 2021.  

 

Høringsutkastet bygger på rammene gitt i planprogrammet som ble fastsatt av Trøndelag 

fylkesting i april 2019. Dette brevet går til alle berørte statlige, regionale og lokale 

myndigheter. I tillegg sender vi også planen på offentlig ettersyn til en rekke andre 

offentlige organer, interesseorganisasjoner mv. Høringen er åpen for flere. 

 

I tråd med § 8-2 i Plan- og bygningsloven skal regional plan legges til grunn for regionale 

organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Trøndelag. 

 

Regional plan for arealbruk (RPA) erstatter Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag 

fra 2013 og Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag fra 2014. RPA skal være 

et felles arealpolitisk rammeverk for samfunnsutviklingen i Trøndelag frem mot 2030. 

FNs bærekraftsmål er lagt til grunn. Siden mange av FNs mål og delmål har en 

arealdimensjon i seg, blir arealpolitikken svært viktig for at Trøndelag skal lykkes med 

en bærekraftig samfunnsutvikling. Klimaomstilling og folkehelse er gjennomgående tema 

i planen. Under hvert av de to hovedkapitlene «Attraktive byer og livskraftige distrikter» 

og «Naturbasert næringsutvikling» er det flere delkapitler på ulike tema. Hvert 

tema/delkapittel er bygd opp med mål, hovedretningslinjer med underretningslinjer og 

utdypende og veiledende tekst.  

 

Målene i RPA er mål for samfunnsutviklingen i Trøndelag og bygger på målene i 

Trøndelagsplanen og andre relevante regionale og nasjonale mål og strategier av 

betydning for arealbruk. Mål og retningslinjer angir ønsket retning for arealbruken i 

Trøndelag og skal være til hjelp i arbeidet med arealplanlegging, arealforvaltning og 

byggesaksbehandling. Det er lagt vekt på at dokumentet skal fungere både som et 

oppslagsverktøy, og som en utfyllende veileder.  

 
Retningslinjene i planen er ikke juridisk bindende. Skillet mellom «skal» og «bør» er 
ment for å gi større forutsigbarhet for hva som forventes av arealplanlegging og -
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forvaltning fra regionale og statlige myndigheter. Retningslinjer med «skal» er uttrykk for 

tydelige regionalpolitiske forventninger på tvers av kommunene i Trøndelag. Noen kan 
også være uttrykk for lovkrav og tydelige nasjonale retningslinjer og forventinger til 
planlegging. Bruken av «bør» uttrykker større mulighet og behov for differensiering og 
avveiinger mellom ulike hensyn, f.eks. mellom by og distrikt og mellom fag-
/myndighetsområder.  

 
Handlingsprogrammet som følger i vedlegg 2 er først og fremst ment som disposisjon, 

men det er satt inn noen eksempler på type tiltak. I høringen er vi spesielt interessert i å 

få tilbakemelding på behov for felles satsinger med tiltak og aktiviteter for å nå mål om 

en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom RPA. 

 

I høringen ønsker Trøndelag fylkeskommune spesielt tilbakemelding på: 

 

• Vil planen bli et nyttig verktøy for kommunene sin arealplanlegging og -

forvaltning?  

 

• Vil planen bli et nyttig verktøy for andre myndigheter for oppfølging mot 

kommunene, og ivaretar retningslinjene nasjonale krav, retningslinjer og 

forventinger til arealplanlegging og -forvaltning innenfor egen sektor? 

 

• RPA gjelder hele Trøndelag. Arealutfordringene og mulighetene er ulike både 

mellom kommuner og internt i kommunene i Trøndelag. Ivaretar innholdet i 

planen og retningslinjene både hele Trøndelag og disse ulikhetene?   

 

• Det er knyttet både krav, retningslinjer og forventninger fra nasjonale og 

regionale myndigheter til kommunene sin arealplanlegging og -forvaltning. Vil 

retningslinjene i RPA bidra til å gi kommunene forutsigbarhet og lokalt 

handlingsrom? 

 

• Opplever dere retningslinjene som relevante og forståelige?  

 

• Hvilke satsinger med tiltak og aktiviteter mener dere bør inn i 

handlingsprogrammet for at vi sammen kan nå mål i planen? 

 

Vi har planlagt dialogmøter med kommunene i mai og juni. Vi vil også legge opp til møter 

med sektormyndighetene, særlig omkring felles satsinger i handlingsprogrammet, før 

endelig vedtak av planen. Det er planlagt at RPA med Handlingsprogram skal vedtas av 

Trøndelag fylkesting i desember 2021.  

 
Vi ber om at dere sender høringssvar pr e-post til: post@trondelagfylkekommune.no og 

merker det «Regional plan for arealbruk 2021-2030». Dere kan også sende svar til: 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer. 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:  

Vigdis Espnes Landheim, vigla@trondelagfylke.no, 74175236 / 40475058   

Turid Helene Vollmo, turvo@trondelagfylke.no, 74174229 / 95229843 
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Med vennlig hilsen 

 

Odd Inge Mjøen  Kirsten Indgjerd Værdal 

Fylkesrådmann  Fylkesdirektør plan, 

næring og kulturminner  
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Mottakere:  

FRØYA KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE 

MALVIK KOMMUNE 

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

STATENS VEGVESEN 

RØROS KOMMUNE 

OPPDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

MATTILSYNET 

SKAUN KOMMUNE 

FISKERIDIREKTORATET 

RENNEBU KOMMUNE 

SAMEDIGGI / SAMETINGET 

FORSVARSBYGG 

SNÅSA KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

TYDAL KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

VERDAL KOMMUNE 

LEKA KOMMUNE 

STEINKJER KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

FLATANGER KOMMUNE 

OVERHALLA KOMMUNE 

LEVANGER KOMMUNE 

FROSTA KOMMUNE 

KYSTVERKET MIDT-NORGE 

RØYRVIK KOMMUNE 
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BANE NOR EIENDOM AS 

JERNBANEDIREKTORATET 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

KARTVERKET TRØNDELAG 

RINDAL KOMMUNE 

STATSBYGG 

STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 

MERÅKER KOMMUNE 

HEIM KOMMUNE 

NÆRØYSUND KOMMUNE 

ORKLAND KOMMUNE 

ØRLAND KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

Norges vassdrags- og energidirektorat Region Midt-Norge  
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Utdrag fra Plan-og Bygningsloven

§ 8-1.Regional plan
Regional planmyndighet skal utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i den
regionale planstrategien.

Kongen kan gi pålegg om å utarbeide regional plan for bestemte virksomhetsfelt, tema eller
geografiske områder og gjennom forskrift fastsette nærmere bestemmelser om innhold,
organisering og om planen skal godkjennes av Kongen.

Som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring
av planen.

Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet. Behovet for rullering skal
vurderes årlig.

§ 8-2.Virkning av regional plan
Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og
statlig planlegging og virksomhet i regionen.

HØRINGSUTKAST

Dette er et høringsutkast som ligger på høring og offentlig ettersyn
frem til 1. september 2021. Sammen med høringsutkastet følger en
skisse til disposisjon for handlingsprogram som vedlegg.

Merknader til plandokumentet og innspill til satsinger med tiltak og
aktiviteter som bør vurderes inn i handlingsprogrammet sendes:

postmottak@trondelagfylke.no

Spørsmål til arbeidet kan rettes:
Trøndelag fylkeskommune, Seksjon Regional
v/ seksjonsleder Vigdis Espnes Landheim
e-post: vigla@trondelagfylke.no eller
v/ seniorrådgiver Turid H. Vollmo
e-post: turvo@trondelagfylke.no

Endelig vedtak av Regional plan for arealbruk med handlingsprogram
er planlagt i fylkestinget i desember 2021.
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F o r o r d

Blir innarbeidet til endelig versjon.

HØRINGSUTKAST
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Generelle anbefalinger om arealplanlegging

TIDLIG DIALOG OG GOD INFORMASJONSFLYT!
For alt planarbeid er det viktig å raskt skaffe en oversikt over interessenter og
mulige berørte, for å få frem nødvendig kunnskap og avdekke potensielle konflikter
tidlig. Det er særlig viktig å involvere kulturminne- og reindriftsforvaltningen tidlig i
saker der deres ansvarsfelt kan bli berørt.

Kunnskapsgrunnlag
Relevante digitale kunnskapsgrunnlag:

• Det offentlige kartgrunnlaget DOK, se Kartverket
• GEO Norge
• GISlink kartportal
• Trøndelag i tall
• Vegkart
• Naturbase
• Askeladden

Det er mye informasjon som ikke finnes i nasjonale databaser, men er tilgjengelig i
lokale registre, skrevne kilder eller ved å kontakte lokalbefolkning eller andre som
kjenner planområdet. Slik lokalkunnskap kan også være nyttig tidlig i planarbeidet.

Varsel om oppstart av planarbeid
Gode og avklarende referat fra oppstartsmøtet kan forenkle den videre plan-
prosessen. Referatet bør alltid legges ved varsel om oppstart sendes hørings-
mottakere. Når planinitiativ ikke er i tråd med KPA, og kommunen ikke ønsker å
stoppe tiltaket, bør kommunens begrunnelse framgå av referat fra oppstartsmøtet.
Planavgrensning bør følge varselet både i PDF- og SOSI-format.

Regionalt planforum
Regionalt planforum er en møteplass mellom kommunene og det regionale nivået
for diskusjon, samhandling og avklaring rundt større plansaker. Planforum er en
åpen kommunikasjonsarena der møtene skal gi anledning til tidlig dialog, gjensidig
orientering og eventuell veiledning. Fylkeskommunen er sekretariat, og anbefaler
bruk av Planforum fortrinnsvis før planen blir lagt ut på høring. Kontaktadresse:
planforum@trondelagfylke.no

Plannettverket
Plannettverket er en arena for areal- og samfunnsplanleggere i kommunene i
Trøndelag. Nettverket skal gi faglig erfaringsutveksling og kompetansepåfyll, og
være en møteplass mellom kommunene og regionale myndigheter. Nettverket
arrangerer årlige fagsamlinger og deler kunnskap. Fylkeskommunen leder sekreta-
riat som i tillegg består av representanter fra Fylkesmannen og 4 kommuner.

GIS-nettverket er en arena der GIS- og kartansvarlige i kommunene tilbys faglig
kursing etter ønsker og behov. Kartverket, Fylkesmannen og fylkeskommunen
deltar fast i GIS-nettverket.
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1 S a m m e n d r a g
Regional plan for arealbruk (RPA) skal være et dokument som kommunene bruker som
støtte i deres planarbeid. Planen skal være et redskap for god samfunnsutvikling på tvers av
kommunegrenser og peke på en retning for utviklingen av Trøndelag mot 2030. Kommuner,
fylkeskommune og staten skal legge RPA til grunn for behandling av arealplaner, byggesaker
og andre arealrelaterte beslutninger. RPA oppfordrer til gode avveiinger der det tas hensyn
til både det økologiske, sosiale og økonomiske bærekraftperspektivet.

Kort oppsummert handler bærekraftig arealbruk i Trøndelag om at vi i fremtiden må forvalte
arealene mer effektivt og på en mer miljø- og klimavennlig og attraktiv måte. Trøndelag skal
kjennetegnes av en balansert utvikling med differensiert arealforvaltning som i all hovedsak
bygger på dagens bosettingsmønster, men der samspillet mellom regionsentrene og
lokalsentrene er en drivkraft for utviklingen av regionene i fylket. Regionsentrene og
lokalsentrene må utvikles slik at de blir mer tilgjengelige og attraktive for flere innbyggere.
Vi må prioritere bokvalitet, gode levekår og nærnatur. Kjernen i utviklingen av Trøndelag
ligger i våre naturgitte forutsetninger som vi må bruke til å skape fremtidig vekst. Alt på en
slik måte at vi sparer matjord, vannmiljø, kulturmiljø og natur- og friluftslivsinteresser. Under
vises en sammenstilling av mål og regionalpolitiske retningslinjer i kapittel 4 Attraktive byer
og livskraftige distrikter og kapittel 5 Naturbasert næringsutvikling. Retningslinjene under er
ikke utfyllende og gjengir heller ikke eventuelle målkonflikter. Mer utvidet beskrivelse av og
veiledning til retningslinjene finnes i delkapitlene.

SAMMENSTILLING AV MÅL OG RETNINGSLINJER (R) I KAPITTEL 4 OG 5:

4.1 I 2030 ER SAMSPILLET MELLOM STERKE REGIONSENTRE, LIVSKRAFTIGE LOKALSENTRE OG LEVENDE

BYGDER DRIVKRAFTEN BAK EN BALANSERT UTVIKLING I TRØNDELAG

R1
Fremtidig vekst børi all hovedsak styres til regionsenterog lokalsenter.

4.2 I 2030 HAR TRØNDELAG EN BÆREKRAFTIG AREAL- OG TRANSPORTSTRUKTUR

R2 Senter på alle nivå bør utvikles kompakt i tråd med prinsippet om «5 og 10 minutters-byen».

R3 Kommunene bør utvikle sammenhengende og attraktive nett for gående og syklende i regionsenter og lokalsenter.

R4 Utvikling av funksjonelle og attraktive knutepunkt skal bidra til at flere reiser kollektivt.

4.3 I 2030 HAR INNBYGGERNE I TRØNDELAG ATTRAKTIVE OG HELSEFREMMENDE BO- OG NÆRMILJØ

R5
Ny boligbebyggelse skal i all hovedsak lokaliseres i eller nært regionsenter og lokalsenter, fortrinnsvis som tettere

utbygging i gangavstand fra sentrum/ kollektivknutepunkt.

R6 I tilknytning til bosted skal det være mulighet til uteopphold og fysisk aktivitet.

4.4
I 2030 ER SENTRUMSOMRÅDENE GÅVENNLIGE MED GODE MØTEPLASSER OG VARIERTE TJENESTETILBUD

R7 Sentrums utstrekning bør være så kompakt som mulig, tilpasset innbyggertall og omfang av sentrumsfunksjoner.

R8 Kommuneplanens arealdel skal være styrende verktøy for handelslokalisering.

4.5
I 2030 ER REGIONALE NÆRINGSAREAL LOKALISERET OG TILRETTELAGT FOR RESURSEFFEKTIV

TRANSPORT OG SIRKULÆRØKONOMI

R9 Lokalisering av regionale næringsareal bør være i tråd med ABC-prinsippet.

R10 Fortetting og omstrukturering av næringsareal bør være vurdert før det settes av nye arealer.
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4.6
I 2030 ER JORDBRUKSAREALET I TRØNDELAG OPPRETTHOLDTDYRKA OG DYRKBARE JORDA OG ANDRE

VERDIFULLE NATUROMRÅDER I TRØNDELAG OPPRETTHOLDT

R11
Kommuneplanens arealdel skal avklare hvordan byvekst og utbygging kan skje samtidig som fremtidig

matproduksjon sikres gjennom ivaretakelse av jordressursene.

R12 Før eventuell omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal alternativer vurderes.

4.7 I 2030 HAR TRØNDELAG ET MANGFOLD AV GODT BEVARTE KULTURMILJØER

R13 Kulturmiljøene bør forvaltes som ressurser i areal- og miljøforvaltningen.

4.8 I 2030 ER VERDIFULLE NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SIKRET OG TILRETTELAGT FOR ØNSKET BRUK

R14 Virkninger for naturmangfold skal vurderes ut fra den samlede belastning.

R15 Kommunene bør kartlegge sine friluftsområder og bruke kartleggingen aktivt.

4.9 I 2030 HAR ALLE DELER AV TRØNDELAG ET GODT VANNMILJØ OG SIKKER TILGANG PÅ DRIKKEVANN

R16 Nedslagsfelt for drikkevannskilder skal sikres som hensynsone eller bestemmelse i kommuneplanens arealdel.

5.1 I 2030 HAR TRØNDELAG EN BÆREKRAFTIG PRODUKSJON AV MAT OG BIORÅSTOFF

R17 Kommunene skal i kommuneplanen gi arealstrategiske føringer for LNFR-områdene.

R18
Primærnæringene må tilpasse seg klimaendringer i sin arealbruk og øke opptak og lagring av karbon i vekster og

jordsmonn.

5.2 I 2030 ER BEITERESSURSENE FOR DEN SØRSAMISKE REINDRIFTA IVARETATT

R19 Kommuner med reindriftsarealer skal omtale og ha en strategi for reindrifta i kommuneplanen.

R20 Arealbruk som har negative konsekvenser for viktige reinbeiteområder skal unngås.

5.3
I 2030 ER VIKTIGE MINERALFOREKOMSTER SIKRETFOR MULIG UTVINNING OG FOREKOMSTENE SOM TAS

UT BLIR FORVALTET BÆREKRAFTIG

R21
Mineralressurser og uttaksområder som har egenskaper som egner seg til for byggeråstoff skal sikres i kommunenes

arealplaner.

R22 Sirkulærøkonomi skal legges til grunn ved massehåndtering.

5.4
I 2030 STYRKER FRITIDSBOLIGER OG NATURBASERT REISELIV KOMMUNENE UTEN Å FORRINGE

NATURVERDIENE NÆRINGENE BYGGER PÅ

R23 Nye fritidsboliger skal fortrinnsvis lokaliseres i tilknytning til eller som fortetting av eksisterende byggeområder.

R24 Kommuner med turisme i sårbare områder skal gjennom kommuneplanen sikre en bærekraftig besøksforvaltning.

5.5
I 2030 BLIR STRANDSONEN FORVALTET MED SÆRLIG HENSYN TIL NATUR- OG KULTURMILJØ,

FRILUFTSLIV OG ANDRE ALLMENNE HENSYN

R25
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen skal legges til grunn for forvaltningen av

strandsonen i Trøndelag, men med regionale og lokale tilpasninger.

R26 Kommunal oversiktsplanlegging skal tydeliggjøre langsiktige strategier for bruk og bevaring av strandsonen.

5.6 I 2030 HAR TRØNDELAG STERKE OG BÆREKRAFTIGE MARINE NÆRINGER

R27 Arealplanlegging i sjøområdene skal sikre tilstrekkelige sjøarealer til den forventede veksten i havbruksnæringa.

5.7 I 2030 HAR HELE TRØNDELAG TILSTREKKELIG OG SIKKER FORNYBAR ENERGIFORSYNING

R28 Det skal legges til rette for å økt tilgang på fornybar energi.

R29 Energieffektivisering skal bidra til å redusere etterspørselen etter nye arealer til energiproduksjon.
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- Fylkes- ogkommunesammenslåingeri årene 2018-2020 har medført ny geografi og behov for nye
arealplaner i Trøndelag, både på regionalt og på kommunalt nivå.



9Regional plan for arealbruk

2 I n n l e d n i n g

Innhold og virkning

RPAbestår av dette plandokumentet og et handlingsprogram som følger planen som
eget vedlegg 2. Lenker til relevant regelverk, styringsdokumenter, veiledere og
kunnskapsgrunnlag er samlet i vedlegg 1.

Regional plan for arealbruk har undertittel Bærekraftig og stedstilpasset. Det innebærer at
FNs bærekraftsmål skal være førende for all arealplanlegging og tilpasset de ulike delene av
Trøndelag. Klimaomstillingog folkehelse er løftet frem som gjennomgående tema, se kapittel
3.

RPAer inndelt i to hovedkapittel:

Attraktive byer og livskraftige distrikter

Naturbasert næringsutvikling

Utvalg av tema under hvert hovedkapittel bygger på disposisjonen i planprogrammet, med
noen endringer og suppleringer. Delkapitlene belyser viktige arealpolitiske tema som berører
dagsaktuelle prioriteringer knyttet til bærekraftig utvikling. Tema som i mindre grad åpner
for lokalpolitiske vurderinger, men blir styrt av fakta og statlige føringer (blant annet risiko-
og sikkerhet, nasjonalparker, annet vern) har ikke fått egne temakapittel. Disse er omtalt
under andre tema der det er naturlig. Fylkeskommunen lager egne regionale planer for
kulturmiljø og vannforvaltning. Disse temaene har derfor fått lite plass i RPA.

Målene angitt for hvert deltemakapittel i RPA er mål for samfunnsutviklingen i Trøndelag.
Målene bygger på målene i Trøndelagsplanen og har sammenfallende ordlyd der dette er
naturlig. Nye målformuleringer for tema som ikke er konkret omtalt i Trøndelagsplanen byg-
ger på andre relevante regionale og nasjonale mål og strategier av betydning for arealbruk.
I forbindelse med planarbeid vil det kunne være konflikter mellom enkelte av delmålene. I
disse tilfellene må det gjøres avveiinger.

Retningslinjene er virkemidler for å nå målene. Retningslinjene skal være til hjelp for
kommunene i arbeidet med arealplanlegging og byggesaksbehandling. Retningslinjene gir
uttrykk for hva som er av vesentlig betydning for arealpolitikken på det aktuelle tema-
området. Ordlyden skaleller bør angir hvor sterk føring som ligger i retningslinjen. Retnings-
linjene er ikke bestemmelser med juridisk bindende virkning, men kan likevel danne grunnlag
for innsigelse i konfliktsaker, der konsekvensene av et foreslått planforslag går på bekostning
av nasjonale eller vesentlige regionale interesser. En eventuell innsigelse vil bero på en
helhetlig vurdering av hvordan det aktuelle planarbeidet ivaretar de ulike samfunnsinteres-
sene som blir berørt. Innsigelse fremmes bare der dialog med kommunen ikke har ført fram.

Tiltakene i handlingsprogrammet er prioriterte handlinger som er vurdert som viktige for
å følge opp målene i RPA. Handlingene består både av samarbeid og konkrete oppgaver.

RPA har en definert planperiode, i samsvar med Trøndelagsplanen, frem mot 2030, med et
langsiktig perspektiv frem mot 2050. Handlingsprogrammet gjelder for de neste fire årene.
Behov for rullering av RPA vil bli vurdert ved behandling av regional planstrategi hvert fjerde
år. Behovet for rullering av handlingsprogrammet skal vurderes årlig i forbindelse med
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behandling av fylkeskommunens økonomiplan. Det er fylkestinget som behandler og vedtar
RPA og handlingsprogram.
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Hvorfor RPA for Trøndelag?

2.2.1 5 GODE GRUNNER FOR RPA

Bidra til at Trøndelag når bærekraftsmålene
Bærekraftsmålene har høy prioritet i Trøndelag og arealpolitikken er et av de
mest virkningsfulle virkemidlene for å oppnå endring. Kommunene har det
primære ansvaret for arealplanleggingen. Tydelige føringer i RPA skal støtte kom-
munens arbeid med en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Være et kunnskapsgrunnlag og en veileder for kommunene
RPA med tilhørende kunnskapsgrunnlag sammenstiller relevant kunnskap og
anbefalinger og skal med det fungere som et hjelpemiddel og oppslagsverk for
kommunene og andre aktører i deres areal- og samfunnsplanlegging

Gi kommunalt handlingsrom og økt forutsigbarhet
Statlige og regionale sektormyndigheter skal bistå og veilede kommunene og
påse at nasjonale føringer og regionale planer blir fulgt opp. Myndighetene har
innsigelsesrett dersom kommunenes arealplaner er i strid med disse. RPA skal
tydeliggjøre viktige felles prioriteringer for arealpolitikken i Trøndelag. Dette skal
gi kommunene større handlingsrom og mer forutsigbarhet enn om kun nasjonale
føringer skal gjelde.

Sikre gode løsninger på tvers av kommunegrenser
Kommunegrenser er ikke alltid hensiktsmessige grenser for samfunns- og areal-
planlegging. Utbygging av store infrastrukturanlegg, lokalisering av nærings-
arealer på land og i sjø, bolig- og transportplanlegging og reindriftsforvaltning er
eksempler på tema som krever samordning på tvers av kommunegrenser.

Bidra til økt samhandling
RPAvil gjennom sitt handlingsprogram danne grunnlag for partnerskap og sam-
arbeidsavtaler for å sikre gjennomføring.

2.2.2 FORANKRING AV PLANEN

Regional plan for arealbruk (RPA) er forankret som prioritert planoppgave i Regional
planstrategi 2020-2023 Trøndelagsplanen kortsiktig del (vedtatt 17.06.2020) og føringer gitt
i Trøndelagsplanen 2019-2030 langsiktig del (vedtatt 12.12.2018). Planprogram for regional
plan for arealbruk i Trøndelag ble fastsatt av fylkestinget 24.04.2019.

Planen erstatter Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag (vedtatt i 2013) og Regional
strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag (vedtatt i 2014). I et sammenslått fylke er det hensikts-
messig å ha en arealpolitikk som ser hele fylket i sammenheng.
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Målsettinger og føringer som følges opp i RPA

2.3.1 INTERNASJONALE FØRINGER

FNs bærekraftsmål
I 2015 vedtok De forente nasjoners (FNs) medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem
mot 2030. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene. De 17 målene med delmål skal legges til grunn for
nasjonal, regional og kommunal planlegging og blir dermed også førende for RPA. Bære-
kraftsmålenes betydning for arealbruk er omtalt i kap. 3.1 og i innledningen til kap. 4 og 5.

2.3.2 NASJONALE FORVENTNINGER OG PLANRETNINGSLINJER

RPA har tatt utgangspunkt i satsingsområdene i de nasjonale forventningene og legger vekt
på på bærekraftig verdiskaping i hele fylket. Utviklingen av Trøndelag skal baseres på et tett

Nasjonale forventninger til regional og kommu-
nal planlegging utarbeides av regjeringen hvert
fjerde år og de siste ble vedtatt i mai 2019. Regjer-
ingen signaliserer gjennom de siste forventningene
et klart ønske om å styrke det lokale selvstyret.
Fylkeskommunene og kommunene gis økt ansvar
for å sikre nasjonale og regionale interesser gjen-
nom sitt planarbeid.

De nasjonale forventningene fra 2019 er tydelige på
at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for all
samfunns- og arealplanlegging i Norge den neste
perioden. Forventningene signaliserer at det skal
satses særlig på:
• Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele

landet
• Bærekraftig areal- og transportutvikling
• Byer og tettsteder der det er godt å leve og bo
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samspill mellom by og land. Kapittel 4 belyser viktige forhold knyttet til by- og stedsutvikling,
som samordning av areal- og transportog fortetting med kvalitet. I kapittel 5 om naturbasert
næringsutvikling gis det retningslinjer for en bærekraftig utnyttelse av regionens ressurser.

Statlige planretningslinjer skal følges opp i all regional- og kommunal arealplanlegging og
er følgelig en viktig premiss for mål og retningslinjer i RPA. Gjeldende planretningslinjer og
relevante nasjonale planveiledere er listet opp med lenker i vedlegg 1.

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

• Rikspolitiske retningslinjer for barn- og unge

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Nasjonal Transportplan 2022-2033
Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033 ble lagt fram i 2021. Det overordnede og
langsiktige målet er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050», med
undermål «Mer for pengene, Effektiv bruk av ny teknologi, Bidra til oppfyllelse av Norges
klima- og miljømål, Nullvisjon for drepte og hardt skadde og Enklere reisehverdag og økt
konkurranseevne for næringslivet.»

Nasjonal Jordvernstrategi
Nasjonal jordvernstrategi vedtatt i 2015, fastsatte et mål om at den årlige omdisponeringen
av dyrka jord skal være under 4000 dekar. Ambisjonen var at målet skal være nådd gradvis
innen 2020. I forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet 2019 ble det fremmet en
oppdatert jordvernstrategi som viderefører målsettingen. Både fylkeskommunen og kom-
munene har en viktig rolle i å følge opp dette målet i sin planlegging.

Nasjonale mål for vann og helse
Regjeringen vedtok i 2014 Nasjonale mål for vann og helse basert på WHOs protokoll for
vann og helse, ratifisert av Norge i 2004. Dette er vesentlige nasjonale føringer for blant
annet kommuner og fylkeskommuner på drikkevannsområdet. Flere av målene her berører
arealmessige forhold med direkte relevans for arealbruk i Trøndelag.

Konvensjonen om biologisk mangfold (1992)
Stortingsmelding nr. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold
viser den nasjonale politikken for bevaring av naturmangfold med mål om å ha god tilstand i
økosystemene, ta vare på truet natur, og bevare naturområder som viser variasjonsbredden
i norsk natur. Arealpolitikken er avgjørende for å ta vare på naturmangfoldet.

2.3.3 REGIONALE PLANER OG STRATEGIER

Det gjeldende regionale plansystemet i Trøndelag har Trøndelagsplanen 2019-2030som det
overordnede langsiktige plandokumentet. Trøndelagsplanen har tre innsatsområder:

• Bolyst og livskvalitet

• Kompetanse, verdiskaping og naturressurser

• Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner

Arealplanlegging er et sentralt element for å lykkes innenfor alle innsatsområdene.

Regional plan for arealbruk er en plan utformet etter plan- og bygningslovens krav.
Regionale planer skal etter loven ha eget handlingsprogram. For andre tema som ikke har
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direkte kobling til plan- og bygningsloven utarbeides regionale strategier. Til disse lages
handlingsplaner. Handlingsprogrammene og -planene vurderes rullert årlig i sammenheng
med økonomiplanen.

- Det regionale plansystemet iTrøndelag.

I tillegg til Regional plan for arealbruk utarbeides det to andre regionale planer i Trønde-
lag; Regional plan for kulturmiljø og Regional plan for vannforvaltning. Alle planene har
innhold som berører arealbruk. Innhold og føringer i de regionale planene er samordnet og
det refereres til annen plan der det er overlapp for å unngå gjentakelser.

Trøndelag har også flere regionale planer og strategier som har arealrelaterte tema. De mest
arealrelevante er: Regional plan for Dovrefjellområdet, Regional plan for Forollhogna,
Regional strategi for klimaomstilling, Samferdselsstrategiene for Trøndelag
(mobilitet, trafikksikkerhet, veg, sjø og gods), Strategi for innovasjon og verdiskaping i
Trøndelag, Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag og Kompetansestrategi for
Trøndelag. Disse finnes på fylkeskommunens hjemmeside trondelagfylke.no .

- Trøndelagsplanens langsiktige og kortsiktige delog Regional strategi for klimaomstilling har særlig
stor betydning for mål og retningslinjer i RPA.

2.3.4 INTERKOMMUNALE PLANSAMARBEID OG AVTALER MED AREALDIMENSJON

RPAvil samvirke med interkommunale plansamarbeid og andre interkommunale samarbeids-
prosjekter som Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP), Byvekst-
avtalen for Trondheimsregionen, Felles areal- og transportstrategi for Innherreds-
byen, Kystsoneplanen for Namdalen, m.fl. De interkommunale planene har vært gjen-
stand for omfattende prosesser i de regionene de berører og gir tydelige signaler om hvilken
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utvikling som ønskes hvor. Disse planene er de viktige kunnskapsgrunnlag for RPA. Mål-
formuleringer og retningslinjer i RPA er i stor grad sammenfallende med tilsvarende tema i
de interkommunale planene/avtalene.
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Utfordringer og muligheter som grunnlag for RPA

I forbindelse med Trøndelagsplanens langsiktige del 2019-2030 og den kortsiktige delen
(Regional planstrategi) for 2020 – 2023, er det utarbeidet en rekke kunnskapsgrunnlag for å
beskrive utviklingstrekk, utfordringer og utviklingsmuligheter i Trøndelag. Fylkeskommunen
har de siste årene utarbeidet «Trøndelag i tall», se Trøndelag i tall 2019, som sammenstiller
oppdatert statistikk for fylket. I Regional planstrategi (RPS) løftes det, med utgangspunkt i
det samlede utfordringsbildet, frem følgende fem hovedutfordringer for Trøndelag omtalt i
egne kapittel. Utfordringene som løftes frem har alle en klar arealdimensjon i seg.

Klimaendringer

Demografisk utvikling og sentralisering

Verdiskaping

Bolyst, livskvalitet og deltakelse

Store strukturendringer

2.4.1 KLIMAENDRINGER

Trøndelag berøres av klimaendringer, noe som vil innebære økt fokus på klimatilpasning
og klimaomstilling i arealplanleggingen. Våtere, varmere og villere vær tilsier at planer for
ny infrastruktur, sentrumsutvikling, nybygg, virksomhet i primærnæringene, mv. må ta
høyde for mer ekstremvær, økt rasfare, overvannshåndtering og flom.

For å redusere klimagassutslippene må vi bl.a. redusere transportbehovet, stille krav om
energivennlige bygg, legge til rette for lokal matproduksjon og spare areal som binder karbon.
Klimaomstilling kan oppleves som en utfordring, men kan også ses på som en mulighet,
eksempelvis til å bedre kvaliteten på våre omgivelser, utvikle nytt næringsliv og øke livs-
kvaliteten for mange grupper. Det er utarbeidet en egen Regional strategi for klimaomstilling.
Klimaomstilling er også valgt ut som et gjennomgående tema i RPA (kapittel 3.2) og omtalt
under mange av delkapitlene i kapittel 4 og 5.

2.4.2 DEMOGRAFISK UTVIKLING OG SENTRALISERING

Statistisk sentralbyrås framskriving av befolkningsutviklingen i Trøndelag tyder på at fylket
samlet sett vil ha befolkningsvekst, men at den vil være svært ulikt fordelt. Veksten vil i
hovedsak komme i aksen Orkanger/Melhus – Steinkjer og være størst nærmest Trondheim.
E6-utbygging og satsing på jernbane vil gi regionforstørring og mulighet for økt pendling.

Alle deler av Trøndelag vil få en betydelig større andel eldre i årene som kommer. Andelen
eldre vil bli størsti distriktskommunene. En økende andel eldre vil for mange kommuner bety
behov for en annen sammensetning av boligmassen, andre krav til tjenestetilbud nært bolig,
tilgjengelighet, universell utforming og andre mobilitetsløsninger. Samtidig er det også behov
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for å legge til rette for gode og stedstilpassede boalternativer for unge voksne både by- og
distriktskommuner.

Arealmessige utfordringer knyttet til sentraliseringen er bl.a. at sterk vekst i byområdene vil
skape etterspørsel etter flere boliger og mer næringsareal. Dette medfører i mange tilfeller
økt press på jordbruksarealer og arealer med natur- og kulturverdier. Fortetting og økte
tomtepriser kan også utfordre både bokvalitet og hvem som har råd til å komme seg inn på
boligmarkedet og dermed sosial sammensetning i bomiljø. Det positive mulighetsbildet er at
veksten gir et større grunnlag for både private og offentlige tjenestetilbud og nye
arbeidsplasser. Økt befolkningsgrunnlag og mer kompakte byer vil gi bedre muligheter for
kollektivtilbud. Regionforstørring kan på den annen side gi uheldig transportøking og må
møtes med klimavennlige løsninger. I Trøndelag er det sterk vekst i befolkningen i byer og
bynære områder, mens distriktskommunene opplever økt utflytting og fødselsunderskudd.
Det er viktig å ha en arealpolitikk- og forvaltning som bidrar til en balansert utvikling for å
bremse sentraliseringa i Trøndelag. Sentralisering, sentrumsutvikling mv. er omtalt i kapittel
4.

2.4.3 VERDISKAPING

Aksen Orkanger/Melhus – Steinkjer har hatt en sterk sysselsettingsvekst de siste ti årene.
Byområdene er særlig viktige for handels- og servicenæringene og for en rekke teknologi- og
kunnskapsmiljøer. Næringslivet i de mest sentrale kommunene har over lenger tid vært
konsentrert om bransjer som vokser, mens deler av næringslivet i distriktskommunene i
større grad har vært konsentrert til bransjer med nedgang i sysselsettingen. Det er en klar
sammenheng mellom arbeidsplassvekst og bosetting, selv om andre faktorer også har stor
betydning. En nasjonal trend viser at mange unge som flytter til byen for utdanning, i
etterkant etablerer seg i randkommunene eller i mellomstore byregioner. For å sikre god
bokvalitet der mange av arbeidsplassene er lokalisert, er byutvikling et godt virkemiddel.
Byutvikling og samordnet areal- og transportutvikling er behandlet i kapittel 4.

En stor del av verdiskapinga i Trøndelag skjer utenfor byene, med utgangspunkt i regionens
rike tilgang på naturbaserte ressurser. Næringer som jordbruk, skogbruk og havbruk er
avhengig av tilgang på egnet areal. Kommunenes arealplaner blir særlig viktige for å
tilrettelegge for næringsutvikling og gjøre avveiinger der det er interessekonflikter.
Konfliktene kan for eksempel være knyttet til utbyggingsplaner på matjord, skogvern kontra
skogbruk, hytteutbygging i reinbeiteområder eller vindkraftutbygging i friluftsområder.
Arealbruksutfordringer relatert til naturbasert næringsutvikling omtales i kapittel 5.

2.4.4 BOLYST, LIVSKVALITET OG DELTAKELSE

God arealplanlegging er også et virkemiddel for at flest mulig skal oppleve bolyst, tilfreds-
stillende livskvalitet og mulighet til å delta i samfunnslivet. De fysiske rammene for våre liv
har betydning for helsa, om og hvordan vi møter andre, nærhet til og muligheter for å delta
i aktiviteter. Et variert boligtilbud med gode bokvaliteter kan sikre mangfold og forhindre
ensomhet. Omgivelser med enkel tilgang til kultur- og idrettstilbud og ulike arenaer for frivil-
lighet og medvirkning, er viktig for mange. Temaet berøres i kapittel 4, men er også viktig
for all samfunnsutvikling.
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2.4.5 STORE STRUKTURENDRINGER

Kommunereformen har resultert i mange nye kommuner fra 1. januar 2020. Ny geografisk
inndeling gir nye utfordringer for de sammenslåtte kommunene ved at de må bli enige om
en ny felles arealpolitikk, avklare senterstruktur og prioritere utbyggingsarealer. Kommunene
er vant til å samarbeide i regioner og nye strukturer bedrer muligheten for at vurderinger
knyttet til arealbruk drøftes for større områder og også utover egne kommunegrenser. De
mindre kommunene som ikke har slått seg sammen med andre, vil i større grad enn tidligere
bli avhengig av samarbeid på tvers av grenser og strukturer. Samarbeid og partnerskap er
en forutsetning for oppfølgingen av RPA og omtales primært i kapittel 6 og i handlings-
programmet.
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- Kart anno 2020 som viser de mest befolkede delene av Trøndelag.
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3 B æ r e k r a f t i g o g s t e d s t i l p a s s e t

Bærekraftig arealbruk i hele Trøndelag

3.1.1 FNs BÆREKRAFTSMÅL OG AREALPOLITIKK

Miljømålene, som alle berøres direkte av arealplanlegging, handler om å sikre ren luft, ren
grunn og rent vann og stoppe klimaendringene. Bærekraftig vannforvaltning med tilgang til
trygt drikkevann sikres i stor grad gjennom arealplaner. Bærekraftig arealbruk vil være et av
de viktigste virkemidlene for å ta vare på naturmangfold og økosystemer i vann og på land.

Flere av de sosiale bærekraftsmålene har også en klar sammenheng med arealbruk. Bolig
og levekår, livskvalitet, mulighet til aktivitet og god folkehelse er forhold som i stor grad
påvirkes av arealplanlegging. Mer utvikling av fornybar energi har både samfunnsmessige og
sosiale dimensjoner i seg, og arealdisponering står også her helt sentralt.

De økonomiske bærekraftsmålene er opptatt av en jevnere fordeling av verdiskapingen og
like muligheter for alle. Et sentralt mål både nasjonalt og regionalt er å sikre bærekraftig
verdiskaping i alle deler av landet og fylket. Vi skal oppnå bærekraft gjennom innovasjon og
bedre tilrettelegging av infrastruktur og vi skal ha et ansvarlig forbruk og en produksjon
basert på en langsiktig forvaltning av naturressursene.

Målkonflikter vil oppstå. I arbeidet med arealplanlegging og regulering må det alltid gjøres
vurderinger og avveiinger rundt økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Det vil det
være situasjoner der tiltak som er positive sett fra et økonomisk perspektiv, vurderes negativt
ut fra sosiale eller miljømessige perspektiv, og motsatt. Samtidig er det en gjensidig
avhengighet mellom disse forholdene. Miljømessig bærekraft er en forutsetning for sosial- og
økonomisk bærekraft. Dersom vi skal nå FNs overordna mål om å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, må vi i større grad enn det vi har
gjort til nå velge løsninger som ivaretar hensynet til klima og miljø.

Ulike aktører vil kunne vekte elementer forskjellig. Et næringslivsprosjekt kan
medføre tilflytting og økonomisk vekst, men også støy og opplevd tap av livs-
kvalitet. Eller motsatt; mangel på aktivitet og infrastruktur kan medføre
fraflytting og sentralisering. I alt arbeid med arealplanlegging er derfor sam-
arbeid mellom ulike aktører en viktig forutsetning for å nå bærekraftsmålene.

Illustrasjon: Azote for Stockholm Resilience Centre

Bærekraftig utvikling handler om å ta
vare på behovene til mennesker som
lever i dag, uten å ødelegge framtidige
generasjoners muligheter til å dekke
sine. FNs 17 bærekraftsmål og 169
delmål reflekterer tre dimensjoner; -
miljømessig, sosial og økonomisk
bærekraft. De tre dimensjonene er
hver for seg viktige for å nå bære-
kraftsmålene, men må også ses i sam-
menheng med hverandre samt vurder-
es i kontekst.
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3.1.2 EN STEDSTILPASSET PLAN FOR HELE TRØNDELAG

Fylkets tre deler
I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget til
Trøndelagsplanen har det blitt pekt på
en geografisk tredeling av fylket,
basert på sammenfallende utviklings-
trekk. Denne inndelingen kan også
være hensiktsmessig for mange av ut-
fordringene knyttet til arealbruk. Kyst-
kommunene i vest utgjør Kysten.
Vekstkommunene på strekningen fra
Orkanger/Melhus til Steinkjer utgjør
Aksen og innlands-/fjellkommunene i
sør og øst utgjør Innlandet.

Befolkningsvekst og befolkningsnedgang
Samlet sett har Trøndelag hatt en positiv befolkningsutvikling de siste ti årene, men befolk-
ningsveksten har fordelt seg svært ulikt i fylket. Siden 2010 har 90 % av befolkningsveksten
kommet i aksen mellom Orkanger/ Melhus og Steinkjer. Aksen har også hatt sterk syssel-
settingsvekst. Deler av kysten og innlandet opplever i motsetning til aksen nedgang i inn-
byggertallet og tap av arbeidsplasser. Kommunal samfunnsplanlegging og arealplanlegging
vil naturlig nok måtte bli ganske forskjellig i de ulike delene av Trøndelag avhengig av om
man planlegger for sterk vekst eller i beste fall håper på stabilitet, men frykter fraflytting. I
presskommunene er det nødvendig med sterk styring og gjennomtenkt planlegging for å
dekke arealbehov og unngå tap av dyrka jord, mv. I kommuner med lite byggeaktivitet er
det vanskeligere å treffe med langsiktige arealplaner og mye mer utfordrende å stille krav
eller si nei hvis det dukker opp en sterkt ønsket investor. I distriktskommunene kan det være
fornuftig å tillate større fleksibilitet og åpne opp for andre arealpolitiske prioriteringer enn i
vekstkommunene.

Grender og storby - kyst, fjord og fjell
Det trønderske landskapet er mangfoldig. Føringer for arealplanlegging må ta hensyn til om
det planlegges i et lite tettsted eller i en større by – om byggeplanene skal realiseres i et
værhardt kystklima, ved Trondheimsfjorden eller i sårbare fjellområder. RPA skal legge til
rette for og oppfordre til en stedstilpasset og differensiert arealpolitikk i fylket. Når våre byer
og tettsteder skal utvikles er det viktig at krav om høy utnytting tilpasses stedenes ulike
karakter. I en tid med tøffere klima vil dette slå ulikt ut i fylket og gi nye føringer for
arealbruken på steder som blir utsatte for økt risiko og klimapåkjenninger.

- Arealplanlegging må situasjons- og stedstilpasses. Planlegging ikommuner med forventet
befolkningsnedgangkrever helt andre løsninger enn for kommuner med sterk vekst. Kyst- og
fjellområdene har andre utfordringer – og muligheter – enn de tettest befolkede byområdene. Foto:
Kjell Ivar Bye
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Gjennomgående tema - klimaomstilling og folkehelse

3.2.1 KLIMAOMSTILLING

Bærekraftig arealbruk blir avgjørende for å nå flere av målene i Regional strategi for
klimaomstilling (vedtatt 14.10.2020). Med klimaomstilling menes reduksjon av klimagass-
utslipp, tilpasning til et endret klima og tiltak for å øke kapasitet til å binde karbon. For at
Norge skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen i henhold til Paris-avtalen, er
dyptgripende endringer også i Trøndelag nødvendig. Alle sektorer i Trøndelag må effektivisere
sin energibruk, bruk av fossile energikilder må fases ut, naturmangfoldet må bevares og
materialer må brukes sirkulært.

For by- og stedsutvikling vil klimaomstilling innebære fortetting avbyer og tettsteder samt
etablering av knutepunkt med fleksible mobilitetsløsninger. Flere skal kunne gå og sykle i
tettstedene og da må avstandene være korte. Videre kreves utslippsfri persontransport og
nullutslippsløsninger for godstrafikk. Uberørte naturområder må vernes, allerede nedbygde
områder i form av infrastruktur må utnyttes bedre. Arealplanlegging må ta hensyn til et
villere, våtere og varmere vær som har betydning for overvannshåndtering, utbygging i
strandsone og nye områder som blir rasutsatt. Videre er det et stort potensial for energi-
effektivisering og mer bærekraftig arealbruk i byggesektoren. Gjennom arealplaner og
oppfølgende byggesaker kan det stilles krav om ombygging fremfor riving, føringer for utslipp
i byggeprosess, materialvalg, oppvarming og nedkjøling i drifts og vedlikeholdsfasen, og
håndtering av avfall. Forventet klimaendring kan true både kvalitet og leveringssikkerhet av
drikkevann. Klimaomstilling i samfunnet bør derfor innebære skjerpet beredskap mot slike
hendelser.

For de naturbaserte næringene i Trøndelag er det sentralt å håndtere klimarisiko. Endret
vekstsesong, mer styrtregn og ustabile vintre reduserer robusthet. En matproduksjon basert
på verdier som biodiversitet, lite sprøytemidler, dyrevelferd og god lokal mat kan øke livs-
kvalitet og redusere klimagassutslipp.

Trøndelag har naturgitte forutsetninger for å øke karbonbinding i jord-, hav-, og skogbruk.
Videre er det et stort potensial for å videreutvikle naturbaserte løsninger for klimatilpasning
som vil føre til økt kapasitet for karbonbinding og flomdemping. Åpning av bekkeløp og
tilbakeføring av vannveier kan være rimeligere enn tekniske løsninger, samtidig som
naturmangfold bevares og styrkes. Sikring av dyrkajord, skog og myrarealer er viktige grep
for å binde karbon og for å ivareta matproduksjon og naturmangfold.

- Dagens samfunn må gjennom en
fornybarrevolusjon for å drastisk
redusere utslipp av klimagass-
utslipp fra alle sektorer samtidig
som at menneskets ressursbruk
ikke overbelaster økosystemene.
Illustrasjon: Klimastiftelsen.
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3.2.2 FOLKEHELSE

Folkehelse og folkehelsearbeid knyttes særlig til den sosiale bærekraftdimensjonen og begrep
som velferd, velvære, trivsel og livskvalitet. Men folkehelsearbeidet handler også om
økologisk og økonomisk bærekraft og sammenhengen mellom de tre dimensjonene. God
folkehelse skapes i hverdagslivets ulike settinger - der hvor folk lever sine liv, bor, arbeider,
reiser, trener, slapper av, leker og lærer.

- Tilrettelagte rekreasjonsarealer som byparker og turstier nært bosted har stor betydning forfolke-
helsa. I tillegg til å stimulere til aktivitet bidrar dette til å skape et inkluderende samfunn og reduserer
ensomhet. T.v. Rismelparken i Steinkjer og t.h. Theisendammen i Trondheim. Foto: GuriWist.

Utforming av utemiljøer, bygg og offentlige rom har stor betydning for tilgjengelighet, fysisk
aktivitet, trygghet og sikkerhet, psykisk helse og deltakelse i sosiale aktiviteter. Innretningen
av infrastruktur påvirker mulighetene til å sikre ren luft, rent vann, lite støy og rene om-
givelser for innbyggerne. Tilrettelegging for gåing og sykling i trygge omgivelser stimulerer
til fysisk aktivitet. Levende og attraktive grønne arealer og uteområder åpner for lek, sosial
omgang, rekreasjon, friluftsliv, naturkontakt og idrettslige aktiviteter. Mange ulykker skjer i
folks nærmiljø, så god stedsutvikling er vesentlig for trygghet og sikkerhet. Tilgang til ulike
sosiale møteplasser og gode kommunikasjoner er andre forhold som bidrar til å skape gode
nærmiljøer for folk i alle livsfaser og forhindre ensomhet og utenforskap. Nærmiljøer og
offentlige byrom som inviterer til opphold er særlig viktige for god integrering av innvandrere.

Vi har mye og god kunnskap om positive sammenhenger mellom bygde omgivelser og
stedene vi lever våre liv, og fysisk og psykisk helse. Dette er det like viktig å benytte seg av
i planleggingen som å fokusere på det som påvirker helsa negativt. Bred medvirkning og
mobilisering av innbyggerne i planleggingen, ut over minstekravet i loven, er viktig for å
lykkes med å utforme helsefremmende miljø.
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4 A t t r a k t i v e b y e r o g l i v s k r a f t i ge
d i s t r i k t e r

By- og stedsutvikling som følger opp bærekraftsmålene

Trøndelag har gode forutsetninger for å lede an i arbeidet for en bære-
kraftig forvaltning av globale ressurser. Forbruk og produksjon må bal-
anseres slik at velferd og økonomisk vekst utvikles og opprettholdes
uten at dette medfører miljøødeleggelser.

Med kort avstand mellom kompetansemiljø, råvareprodusenter og
foredlingsbedrifter, kan vi bidra til utvikling av en bærekraftig ressurs-
utnyttelse.

Vegnettet i Trøndelag skal være trafikksikkert. Sammen med andre
samferdsels- og kommunikasjonsløsningerskal det bidra til at vi kan
jobbe og bo i hele fylket.

Det trønderske næringslivet vil bidra til en bærekraftig omstilling
gjennom å ta i bruk rene og miljøvennlig teknologier og industri-
prosesser.

Vi skal utvikle hele Trøndelaggjennom en sterk senterstrukturog en
videreutvikling av dagens bosettingsmønster. Det vil være
hensiktsmessig med korte avstander mellom bolig, arbeidsplasser og
viktige samfunnstjenester.

I byene må det legges vekt på luftkvalitetog støy, og muligheten for
tilgang til natur- og friluftsområder må ivaretas for alle innbyggere.

Naturen er selve grunnlaget for vår eksistens. I Trøndelag skal vi
fremme en miljøvennlig og bærekraftig forvaltning av skog, landbruks-
arealer og fjellområder.

Vi skal sikre bevaring av økosystem på land og i vann, og ivareta
habitater og biologisk mangfold.

Lokale og regionale planer for arealbruk er verktøy for samfunns-
utvikling. De definerer hvor vi kan leve og bo, hvor vi kan dyrke maten
vår oghvor bedriftene våre kan etableres. Og like viktig som hvilke
arealer som kan benyttes til samferdsels- og infrastruktur, er hvilke
områder som ikke skal bebygges ellertas i bruk.

FNs bærekraftsmål skal være en del av grunnlaget for samfunns- og
arealplanleggingen. Når vi står overfor målkonflikter og må foreta
krevende avveiinger, skal vi søke de bærekraftige løsningene.

Vi skal utvikle hele Trøndelag, samtidig som vi skal bidra til en bære-
kraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt. Gjennom å delta i partner-
skap og på andre samhandlingsarenaer kan vi dele erfaringer og res-
surser og vi kan lære av hverandre. Målene er vår felles arbeidsplan, og
vi må samarbeide for å nå dem.
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Balansert utvikling i hele Trøndelag

M
Å
L I 2030 ER SAMSPILLET MELLOM STERKE REGIONSENTRE, LIVSKRAFTIGE LOKALSENTRE OG

LEVENDE BYGDER DRIVKRAFTEN BAK EN BALANSERT UTVIKLING I TRØNDELAG

R1 Fremtidig vekst børi all hovedsak styres til regionsenterog lokalsenter.

• Kommunen skal som en del av kommuneplanarbeidet utarbeide en senterstruktur i samsvar med RPA

og definere de ulike sentrenes funksjon i egen kommune.

• Handel, tjenester, kulturtilbudog arbeidsplassintensive virksomheter som dekker flere kommuner bør

legges til lokalsenter og regionsenter.

4.1.1 SAMSPILLET MELLOM REGIONSENTER, LOKALSENTER OG BYGDER SKAL GI
BALANSE

Trøndelagsplanen har som målsetting å opprettholde et balansert utbyggings- og
bosettingsmønster for å utnytte verdiskapingspotensialet i hele fylket. For å lykkes med det
vil en styrking av sentre med funksjoner som er viktig for hver enkelt kommune og region i
Trøndelag være et nødvendig grep. Urbanisering og sentralisering er globale
megatrender. Trøndelag må møte denne utviklingen med å tilby attraktive sentre i hele fylket
og bidra til korte avstander mellom bolig, arbeidsplasser og viktige samfunnstjenester, samt
god kontakt mellom ulike sentra og med bygdene rundt. Samarbeid og samordnet innsats
over kommunegrenser og innen flere samfunnssektorer er nødvendig, både for å håndtere
vekst i pressområder og for å sikre livskraftige bygder.

Trondheimsregionen har i dag over halvparten av Trøndelags befolkning og vil ifølge SSBs
prognoser oppleve stor vekst også i årene som kommer (SSBs tabell 12881). I Trøndelags-
planen er det angitt at storbyen Trondheim skal være en positiv drivkraft for utviklingen av
fylket. I tillegg skal attraktive sentre sikre livskraftige regioner i alle delene av Trøndelag.
Hva som gjør et regionsenter eller lokalsenter attraktivt handler både om hvilke funksjoner
som finnes der, hvilke fysiske forutsetninger og kvaliteter stedet har, og ikke minst hvilke
muligheter som oppleves å finnes der fremover. Kommunikasjonsløsninger til og fra et
regionsenter eller mellom ulike sentra, har også betydning for attraktivitet. Mye av grunnlaget
for et godt og funksjonelt sted legges gjennom bevisst arealplanlegging.

- Namsos by spiller en viktig rolle for utviklingen av Namdalsregionen. Foto: Elin Skage Knappe.
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- Senterstruktur i Trøndelagmed landsdelssenterogregionsenter. Det er opp til kommunene å
definere lokalsenter.
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4.1.2 REGIONSENTRENE ER DRIVKRAFTEN FOR REGIONENE

Trøndelag har ikke hatt en vedtatt senterstruktur med prioriterte regionsentre. Sent-
erstrukturen i RPA bygger på det som i dag oppfattes som regionale tyngdepunkt, dvs. de
største byene og tettstedene i fylket med regionale funksjoner. En avklart prioritering gjen-
nom RPA skal bidra til å gi både sentrene og omlandet økt kraft. Utbygging i tilknytning til
eksisterende bebyggelse og sentre fremfor på nytt areal utenfor vil være bærekraftig, da det
reduserer behovet for ny infrastruktur, reduserer transportbehovet, muliggjør satsing på
kollektivtilbud og sparer omkringliggende dyrkajord og naturområder.

Byene og tettstedene i Trøndelag er i RPA inndelt i følgende nivå etter funksjon og innbyg-
gertall:

• Landsdelsenter og regionsenter: Storbyen Trondheim (landsdelssenter) og prioriterte
småbyer og tettsteder med viktige regionale funksjoner (se kart over).

• Lokalsenter: Kommunesenter og andre tettsteder.
• Bydels- og grendesenter: Nærsenter i bydeler og andre mindre tettsteder og grender.

Regionsenter: Trondheim er både landsdelssenter og regionsenter. Trondheim skal være en
positiv drivkraft for utviklingen i hele fylket. Trondheim har også en viktig rolle som region-
senter for Trondheimsregionen. Småbyene og flere større tettsteder i fylket har regionale
funksjoner som dekker mange kommuner. Et regionsenter skal alene eller i samspill med
nærliggende regionsenter/lokalsenter bidra til å utvikle sterke bo- og arbeidsmarkeder i hele
Trøndelag.

Lokalsenter: Lokalsenter er de øvrige kommunesentrene og andre tettsteder, angitt som
viktige av kommunene. Disse skal kunne ha regionale funksjoner som f.eks. videregående
skoler mv. for å sikre en balansert utvikling av hele Trøndelag også i framtida.

Bydels- og grendesenter: De minste sentrene spiller også en sentral rolle i folks hverdags-
liv. Bydelssentrene er viktige for folk som bor i de største byene, mens grendesentrene er
viktige for de som bor i mer spredtbygde deler av Trøndelag.

Det er kommunenes ansvar å definere lokalsenter, bydels- og grendesenter.

Aksen mellom Orkanger/Melhus og Steinkjer er i senterstrukturen vist som en sammen-
hengende vekstakse med stor grad av arbeidspendling mellom kommunene. Det er ønskelig
at fremtidig vekst i aksen i hovedsak skjer i eksisterende sentre med god kollektivdekning og
ikke mellom sentrene.
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Areal og transport

M
Å
L I 2030 HAR TRØNDELAG EN BÆREKRAFTIG AREAL- OG TRANSPORTSTRUKTUR

R2 Senter på alle nivå bør utvikles kompakt, i tråd med prinsippet om

«5 og 10 minutters-byen».

• Arealutviklingen i byvekstkommunene (jf. Byvekstavtalen) skal skje slik at den underbygger

nullvekstmålet. Øvrige kommuner i Trøndelag børogså å planlegge slik at en størst mulig andel av

fremtidig persontransport vil skje med gange, sykkel, kollektivløsningereller annen lavutslippsløsning.

• Besøks-og arbeidsintensive virksomheterknyttet til tjenesteproduksjon skal lokaliseres så sentralt

som mulig, slik at det styrker eksisterende sentra og legger til rette for miljøvennlige transportvalg.

• Kommuner med byer og større tettsteder skal kartlegge fortettingspotensialet,og de ulike arealene

skal gis en prioritertutbyggingsrekkefølge.

• Kommuner med byer og større tettsteder børutarbeide en strategi og planleggefor å gjøre sentrum

mer attraktiv og tilgjengelig for gående og syklende, herunder se på mulighet for åbegrense bilbruken

i de mest sentrale delene av sentrum og frigjøre parkeringsflater til andre sentrumsformål.

• Kommunenebør settekrav i kommuneplanen om at alle utbyggingsområder skal haen effektiv

arealutnyttelseinnenfor ulikeutbyggingsformål.

R3 Kommunenebørutvikle sammenhengende og attraktive nett for gående og syklende i regionsenter

og lokalsenter.

• Gang-og sykkelveger skal utformes med vekt på god fremkommelighet, universell utforming og

trafikksikkerhet. Traseer inn mot sentrumskjernen, kollektivknutepunkt, større arbeidsplasser, skoler,

annen publikumsrettet virksomhet,samt friluftsområder skal prioriteres.

• Lokale snarveger og stier børsikres i arealplaner.

R4 Utvikling av funksjonelle og attraktive knutepunkt skal bidra til at flere reiser kollektivt.

• Knutepunktene skal gis en utforming som gjør at transportbytte oppleves enkelt og effektivt.

• Utvikling av knutepunktene må sees i sammenheng med øvrig sentrumsområde,og knutepunktet bør

gis et innhold og utforming,slik at det oppleves som et aktivt og trivelig møtested også for de som

ikke reiser.

• Arealene nærtknutepunkt bør utnyttes høyt og kommunen bør initieresamarbeid mellom ulike

eiendomsaktører for å oppnå en god helhetlig løsning.Trafikale funksjoner bør løses mest mulig

kompakt.

4.2.1 SAMORDNING OG SAMARBEIDSAVTALER

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP,
2014) og Nasjonale forventninger (2019) fremhever samordning av areal- og transport-
planlegging som et nødvendig virkemiddel for å oppnå en mer bærekraftig samfunnsutvikling.
Samordnet areal- og transportutvikling er også vektlagt i fylkeskommunens samferdsels-
strategier for mobilitet, trafikksikkerhet, veg, sjø og gods.
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Byvekstavtalen 2019-2029 gjelder for Trondheim kommune og nabokommunene Melhus,
Malvik og Stjørdal, Trøndelag fylkeskommune og Staten. Avtalen sier at i byområdene skal
klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved
at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Hovedtyngden
av veksten skal styres til sentrale byområder og lokalsenter med høyfrekvent kollektiv-
dekning (Trondheim) og i gang-/sykkelavstand fra sentrum i omlandskommunene.

Mål, strategier og retningslinjer for samordnet areal- og transportutvikling i Trondheims-
regionen nedfelt i IKAP-2 (vedtatt i 2015) sammenfaller i stor grad med målsettingene i
Byvekstavtalen. I IKAP-samarbeidet inngår i tillegg til byvekstkommunene også Skaun, Ork-
land, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommune. Det er under utarbeidelse en felles areal-
og transportstrategi for Innherredsbyen (Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy
og Snåsa kommune). 14 av Trøndelags 38 kommuner, de fleste vekstkommuner med tilknyt-
ning til Trønderbanen, vil gjennom disse avtalene og samarbeidene være forpliktet til å utøve
en klimavennlig areal- og transportpolitikk.

- Trønderbanen er ryggraden i kollektivtilbudet mellom de tettest befolkede delene av Trøndelag.
Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet

4.2.2 BÆREKRAFTIGE BOLIG- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER

Trøndelagsplanen fremhever funksjonelle bolig- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) i
hele fylket som viktige for samfunnsutviklingen. Velfungerende BA-regioner har stor betyd-
ning for bostedsattraktivitet, for næringsetablering og for å sikre tilgang på arbeidskraft og
kompetanse gjennom pendlingsmuligheter. Storstilt E6-utbygging og økt satsing på jernbane
vil gi regionforstørring og økt pendling. Det er potensiale for å gjøre pendling enda mer
attraktivt, i alle regioner i fylket. For å minimere mulige miljø- og klimaproblemer knyttet til
økt transport, er det nødvendig å samordne areal- og transportplanleggingen slik det legges
opp til i byvekstavtalen og i felles strategier for Trondheims- og Innherredsregionen.
Forventet økning av godstransport på veg må i større grad over på sjø og bane og det må
utarbeides bærekraftige løsninger for varetransport inn i byer og tettsteder. For å sikre gode
løsninger for varelevering og -innhenting må dette løses i reguleringsplanene for alle nybygg
til næring, industri og bolig. En effektiv logistikk for varedistribusjon vil spare areal, redusere
antall kjøretøy og utslipp samt øke utnyttelsesgraden til den enkelte lastbærer.
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Befolkningsveksten og de lokale utfordringene den fører med seg vil være ujevnt fordelt i
Trøndelag. Deler av fylket kan ikke forvente befolkningsvekst, men nullvekst eller befolk-
ningsnedgang. I slike områder vil det ikke være økt press på transportsystemet, men heller
en utfordring å kunne tilby alternativer til personbilbruk for de som ikke disponerer bil eller
ønsker å pendle uten å kjøre egen bil hver dag. Samordnet areal- og transportplanlegging
kan gjøre det enklere å opprettholde kollektivtilbud/bestillingstransport for flere og dermed
gjøre det mulig å bo- og arbeide i hele Trøndelag. Det er viktig å planlegge arealbruken for å
redusere transportomfang og klimagassutslipp også i områder uten vekst.

4.2.3 «5 OG 10 MINUTTERS-BYEN»

Korte avstander mellom bolig, arbeidsplass, service- og tjenester og kollektivknutepunkt er
virkningsfulle grep for å oppnå bærekraftig by- og stedsutvikling. Avstander og utforming av
bymiljøet avgjør om gange, sykkel og kollektivreiser oppleves mer attraktivt enn personbil.
Senter på alle nivå, både bykjerner, bydelssenter og grendesenter bør utvikles så kompakte
som mulig. Når vi snakker om 5 minutters-byen (sentrumskjernen) settes det vanligvis en
radius på 400 m i luftlinje og for 10 minutters byen (sentrumskransen) benyttes radius 750-
800 m. Det er hensiktsmessig å måle avstanden både fra knutepunktet og fra et sentralt
målpunkt i bykjernen, hvis disse ikke ligger samme sted. I dette delkapitlet om samordna
areal og transportplanlegging er tilnærmingen til fortetting at korte avstander bidrar til å
begrense behovet for bruk av personbil og gjør byen tilgjengelig for alle. Det er også mange
andre gode argumenter for å bygge mer kompakte byer. Boligfortetting og fortetting som
virkemiddel for å utvikle levende og attraktive byer og tettsteder berøres i kapittel 4.3 og
4.4.

Tettstedsarealer innenfor en 5 og 10 minutters gang-/sykkelsone fra bysentrum/knutepunkt
er en begrenset ressurs og arealer egnet for utbygging må derfor utnyttes så effektivt som
omgivelsene tåler. Utbygde, men lavt utnyttede områder må vurderes omformet for å oppnå
høyere tetthet og økt attraktivitet for fotgjengere og syklister. Kommunene med byer og
større tettsteder bør kartlegge egnede arealer for fortetting og omforming og ta en aktiv rolle
for å realisere potensialet. Sentrumsarealer nært kollektivknutepunkt bør utvikles først.
Fortetting som strategi for å løse vekst stiller helt andre krav til kommunal planleggings-
kompetanse enn før da vekst i stor grad ble løst gjennom utbygging på nytt areal. Kom-
munene må i dag gå inn som koordinator, tilrettelegger og i noen tilfelle være eiendoms-
utvikler selv for å få ønsket omforming og fortetting til å skje. Omforming og fortetting er
nærmere omtalt i kapittel 4.3.1.

- Illustrasjonen t.h. er fra
kunnskapsgrunnlaget for
Innherredsbyprosjektet
innherredbyen.no og viser at
flere av de nyeste store
boligområdene i Levanger ligger
utenfor anbefalt sykkelavstand.
Geografi og dyrka jord kan gjøre
det utfordrende mange steder å
oppnå ideelle utbyggings-
prinsipper.

Avstander fra Levanger stasjon
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- Aksjonsradius for personer i ulike aldersgrupper. Illustrasjon: Nasjonal gåstrategi.

Det er forskjell på aksjonsradiusen for ulike aldersgrupper og det er forskjell på hva som
bidrar til fortetting, avhengig av stedets størrelse. Nye forretningsbygg innenfor en radius på
800 m fra torget eller sentralstasjonen i Trondheim er fortetting, mens det for et lite sentrum
vil kunne oppleves som spredning. Boliger i sykkelavstand (2-4 km) fra sentrum er fortetting
i Trondheim, men ikke nødvendigvis heldig sentrumsutvikling på et lite sted. En fortettings-
strategi basert på prinsippet om «5 og 10 minutters-byen» må tilpasses stedenes karakter.
Poenget er å legge til rette for at flere kan gå og sykle gjennom kompakt sentrumsutvikling.
Terskelen for å gå er mye lavere enn for sykling, og bærekraftige steder bør derfor fortrinnsvis
utvikles slik at funksjonene man trenger i hverdagen ligger i gangavstand og med attraktive
omgivelser for de gående mellom funksjonene. Se Nasjonal gåstrategi.

4.2.4 LIVSKRAFTIGE BYGDER

Trøndelagsplanen fremhever behovet for et balansert utbyggings- og bosettingsmønster i
Trøndelag. Dette er en forutsetning for å kunne dra veksler på de menneskelige ressursene
og forvalte de naturgitte ressursene i hele fylket. Denne tilretteleggingen vil sikre en størst
mulig nasjonal verdiskaping, likeverdige levekår og gi alle reell frihet til å bosette seg i alle
deler av Trøndelag.

Trøndelag har mange næringer basert på naturressurser. For de fleste som jobber innenfor
disse næringene er det en viktig forutsetning å kunne bo nærtarealene de skal forvalte. Dette
bidrar til et variert bosettingsmønster. LNFR-områder er i utgangspunktet ikke
byggeområder, men det tillates bebyggelse direkte knyttet til landbruk, natur, friluftsliv og
reindrift. Arealforvaltning og -planlegging knyttet til naturbaserte næringer er nærmere
omtalt i kapittel 5. For noen kan også det å bo med god plass rundt seg være en av fordelene
med å bo på bygda. Dette er nærmere omtalt i kapittel 4.3.1 om spredt utbygging.

I distriktskommuner er det også viktig å planlegge for alternative botilbud til unge og eldre –
da gjerne i tilknytning til sentra med tilgang til tjenester og sosiale møteplasser. Å få tilgang
på mindre boliger for kjøp eller leie kan være aktuelt for en del unge mennesker som ønsker
å bo og jobbe i distriktskommuner. Det er særlig viktig for de som ikke er klar for langsiktig
investering i bolig der prisveksten på boliger er svak. Med en aldrende befolkning, der mange
bor i eneboliger, kan det også være behov for å planlegge for flere boliger nært sentrum og
tilgang til tjenester. Å planlegge for flerbruk av bygninger og samlokalisering av tjenester
kan også være relevant i mange bygdesamfunn.

God sammenheng mellom framtidig utbygging og transport bør også vektlegges i planlegging
for livskraftige bygder. Bilen vil fortsatt være et viktig framkomstmiddel for folk som bor på
bygda. Samtidig er bedre kollektivtilbud rangert høyt i en nasjonal undersøkelse blant
ungdom om motivasjon for å bo i en distriktskommune når de er 30 år (kilde
Distriktssenteret). Kommuner med dårlig dekning av buss og tog kan også tilrettelegge for
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andre smarte og lavutslipps transportløsninger i planer og organisering av tjenester. Ofte vil
dette kreve et perspektiv på tvers av kommunegrensene. Eksempel på slike
lavutslippsløsninger kan være å tilrettelegge for gode overganger fra bil til kollektiv
(innfartsparkeringer), løsninger for bestillingstransport til kollektivknutepunkt,
lademuligheter for elbil og samkjørings- og bildelingsløsninger. En annen løsning kan også
være å tilrettelegge for kontorfasiliteter slik at folk som pendler fra bygd til by ikke er nødt
til reise ut av kommunen hver dag.

4.2.5 GANG- OG SYKKELVEGNETT

For å stimulere til mindre bruk av personbil er det ikke nok å bygge kompakte 5- og 10
minutters byer og tettsteder. Det må også satses offensivt på god tilrettelegging for gående
og syklende. I forbindelse med utvikling av sentrumsområder bør det utarbeides egne gå- og
sykkelstrategier, snarvegprosjekt og gatebruksplaner som vektlegger god fremkommelighet,
sikkerhet, attraktivitet og universell utforming. For å oppnå attraktivitet er det i bymiljø særlig
viktig å legge vekt på utformingen av førsteetasjene slik at disse oppleves trygge og
tiltalende. Gående og syklende har ulike behov og tilbudet må tilpasses begge
transportformer. Trondheim kommune har gjennom arbeidet med Miljøpakken prioritert
tilrettelegging for myke trafikanter i flere år og har opplevd merkbar økning av andelen
syklister. El-sykkel gjør også at flere i dag finner det attraktivt å sykle. Potensialet for økt
gange- og sykkel i de mindre byene og tettstedene i Trøndelag er stort. Småbyenes fortrinn
er nettopp de korte avstandene og at det for mange vil være mulig å gå eller sykle til det
meste.

Gange- og sykkel er en sentral del av kollektivreisen – som regel en etappe i begge ender.
Da er gode gang- og sykkelforbindelser mellom boligområder/ store arbeidsplasser og
kollektivknutepunkt viktig. Trygg sykkelparkering ved knutepunktet gjør det enklere for flere
å velge å sykle.. Det er også viktig at barn og unge får mulighet til å gå eller sykle hele eller
deler av skolevegen. Nasjonal transportplan har et mål om at 80 % av barn og unge skal
være fysisk aktive til og fra skolen. Dette vil gi barn og unge bedre helse, gi bedre
trafikksikkerhet ved skolene, og redusere personbiltrafikk i form av foreldrekjøring. Det er
også viktig å bidra til helhetlig og sammenhengende skilting og merking for gange og sykling
fra kollektivknutepunkt og ut i friluftslivsområdene.

4.2.6 VEGNETT

Riksveger (E6 og E14), fylkesveger og lokale kommunale veger er nødvendige for å gi alle
trøndere god mobilitet og for å løse næringslivets transportbehov. Jf. målsettingene i Trønde-
lagsplanen er det viktig at vegsystemet tilpasses utviklingen av knutepunkt og regionale
tyngdepunkt, slik at de viktigste pendler- og godsstrekningene sikres god standard.

Det er ofte store målkonflikter knyttet til utbygging av veger – særlig nye riksveger, som
pga. kurvatur og bredde utfordrer matjord, myr, vannmiljø, naturmangfold, friluftsområder
og kulturminner. I planlegging og utbygging av nye vegprosjekter er det derfor viktig at det
utredes linjevalg som både reduserer transporttid og gir økt trafikksikkerhet – og samtidig
også minimerer konflikten med andre bærekraftsmål. I byggefasen bør det iverksettes klima-
gassreduserende tiltak ovenfor utforming av konstruksjoner, materialbruk og løsninger for
massetransport. Nye riksvegprosjekter med få avkjørsler, må vurderes i en helhetlig sam-
menheng, slik at også lokalvegnettet oppgraderes og ikke medfører miljøulemper for byer,
tettsteder og boligområder. Vegtrafikk medførerstøv og støy, og tiltak for å oppnå akseptable
verdier må inngå i all planlegging av veg enten det er nye veger som planlegges, eller støv-
eller støyømfintlige formål som planlegges nær eksisterende veg.



33Regional plan for arealbruk

Det er også viktig at vegbygging ikke bidrar til å redusere grunnlaget for kollektivtransport,
men støtter opp under toget som prioritert kollektivtilbud, der det ligger til rette for det, og
buss/båt/samkjøringsløsninger der det ikke går tog. Med økt andel El-biler og kjøretøy på
nye drivstoffløsninger, må det i planleggingen tas høyde for at det skal finnes nok lade-
stasjoner, både langs vegnettet og i sentrumsområdene.

I planlegging og utbygging av vegprosjekter forutsettes linjevalg som reduserer transporttid
og en veistandard på de viktigste godsveilenkene, som gjør det mulig å benytte modulvogn-
tog. Dette vil kunne bidra til å få ned antall tonn/km og dermed redusere antall vogntog på
veien og øke trafikksikkerheten. Det bør også settes av areal til utvikling av rasteplasser og
parkeringsareal til lastebiler slik at det er mulig å gjennomføre lovpålagte pauser og hvile i
forbindelse med kjøre- og hviletidsbestemmelsene, samt forpliktelser i vegtrafikkloven som
fjerning av snø/is, legge på kjettinger og kontrollere og sikre last. Dette vil også være med
på å øke trafikksikkerheten.

4.2.7 JERNBANEN

Jernbanen har hatt og er tiltenkt en særlig viktig rolle for regional utvikling i Trøndelag. I et
bærekraftperspektiv vil jernbanen få stor betydning for om vi skal oppnå mer klimavennlig
person- og godstrafikk. Arealplanleggingen må støtte opp under dette målet.

Banestrekningene som ligger helt eller delvis i Trøndelag er Dovre-, Røros-, Stavne-/Lean-
gen-, Meråker- og Nordlandsbanen. Banestrekningene er av nasjonal- og regional betydning
for person- og godstrafikk. Det er kun Dovrebanen som er elektrifisert i dag. Trønderbanen
(regiontrafikken på Nordlandsbanens sørlige del og Dovrebanens nordlige del) har en særlig
sterk posisjon i markedet for interregionale reiser i Trøndelag, spesielt nord for Trondheim.
Byvekstavtalen for Trondheimsområdet omfatter blant annet at det jobbes med tiltak for økt
kapasitet og frekvens på Trønderbanen, samt utvikling av stasjoner/knutepunkter slik at det
også oppnås god kobling med øvrig kollektivtransport. I løpet av 2021 skal det settes inn
nye, lengre tog på strekningen Melhus – Steinkjer, noe som betyr økt kapasitet. Det vil være
behov for å bygge om stasjoner og etablere nye kryssingsspor, for å kjøre to tog i timen.
Utvikling av stasjonsområder/knutepunkt og kryssingsspor vil ha arealmessige konsekvenser
og kreve samarbeid mellom transportetatene og kommunene som planmyndighet.

4.2.8 KNUTEPUNKTUTVIKLING

Knutepunktutvikling er et prioritert innsatsområde i Trøndelagsplanen, fylkeskommunens
samferdselsstrategier og i Byvekstavtalen. Funksjonelle og attraktive knutepunkt vil gjøre at
flere velger å reise kollektivt både innenfor byvekstområdet og ellers i Trøndelag. Stasjonene
langs Trønderbanen vil få en sentral rolle fremover, hvis jernbanen skal konkurrere med ny
E6. Asplan Viak har på oppdrag for fylkeskommunen gjennomført en studie av kollektivknute-
punkt, som et kunnskapsgrunnlag for RPA (offentliggjøres senere). Studien består av en del
1 med gjennomgang av relevante veiledere og erfaringsmateriell om knutepunkt og en del 2
med drøftinger av anbefalte løsninger knyttet til utvalgte stasjoner langs Trønderbanen.
Anbefalingene i rapporten har overføringsverdi til alle typer knutepunkt.

Arealeffektive og kompakte knutepunkt
Det må oppleves enkelt og tidseffektivt å bytte transportform, enten man ankommer knute-
punktet til fots, på sykkel, med ulikekollektivtilbud eller bil. Arealbehovene ved et knutepunkt
avhenger av antall og type transportbytter som forventes å foregå og knutepunktets belig-
genhet og rolle på stedet der det ligger. Forhold som god og trafikksikker tilgjengelighet for
gående og syklende er viktige for alle knutepunkt. For å øke andelen (el-)syklister, bør det
etableres tyverisikre parkeringsløsninger for sykkel (sykkelhotell). Større knutepunkt bør
sette av areal til utlån av sykler (bysykkelordning).
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I store deler av Trøndelag utenfor Trondheim er det også nødvendig at det er god til-
gjengelighet med bil og enkle parkeringsløsninger forbeholdt de som skal bytte over til
kollektivreise videre. Enten knutepunktet har en bymessig eller landlig beliggenhet, bør
trafikk- og parkeringsområder dimensjoneres og utformes så arealeffektive som mulig. I en
bysituasjon bør parkeringsareal til pendlere og andre reisende løses over flere plan eller under
bakken. Bakkeparkering på bekostning av byutviklingsarealermå unngås. Bussoppstilling bør
ikke ta for mye plass og holdeplass i gate bør vurderes fremfor et større antall skråstilte
lommer. Et kompakt knutepunkt gir korte avstander og oppleves mer attraktivt for brukerne.

De myke trafikantene må gis høyeste prioritet, dernest kollektivtilbud, taxi og bringe-
/henteplasser. De som skal langtidsparkere kan gå lengst, men ikke så langt at det oppleves
tidkrevende å velge kollektivt. Digitale reservasjonsløsninger mv. kan gi tidsbesparelser og
kompensere noe for avstand. Reiser skjer både seint og tidlig og det er viktig at knutepunktet
og ferdsel til og fra oppleves trygt også når det er lite folk til stede. Knutepunktene må ha
god lyssetting og være oversiktlig. Sambruk av ventelokaler og samlokalisering av ulike
tjenester vil være gode grep.

Knutepunkt som møteplass
Et knutepunkt ligger der reiseveier møtes og ofte i eller nært sentrum av en by eller et
tettsted. Det er viktig at knutepunktene får en tiltalende og stedstilpasset utforming. Om det
ligger til rette for det, kan det også være bra med innhold utover det som handler om
transportbytter. Et attraktivt knutepunkt kan fungere som et pulserende møtested både for
reisende og andre brukere av stedet og med det være et positivt stedsutviklingselement,
enten det er i en storbysituasjon eller i et lite lokalsenter. Ved de fleste knutepunkt er
jernbanelinja eller en hovedveg en barriere på stedet. Gjennom utvikling av knutepunktet
kan det etableres gode og lesbare kryssingsmuligheter som bedrer fremkommeligheten, både
for reisende og lokalsamfunn for øvrig.

- Idéskisse for nytt stasjonsområde i Steinkjer med nytt byrom, gangbro over jernbanen og nye bygg
med kontorlokaler. Illustrasjon: Parallelloppdrag Steinkjer, Asplan Viak, 2020.

Utvikling rundt knutepunkt krever samarbeid
Arealene rundt et knutepunkt har mange steder stor verdi som utviklingsarealer for utbyg-
gingsformål. I en småby eller et tettsted bør et kollektivknutepunkt ideelt sett inngå i et
sentrumsområde, slik at knutepunktet kan nås for flest mulig innen 5-10 minutters gange.
Arbeidsintensive virksomheter bør ligge innenfor en radius på maksimalt 5-600 m og nye
boliger bør lokaliseres så nær som mulig, og maksimalt 1-2 km fra knutepunktet. Med gode
sykkeltraseer og el-sykkel vil også eksisterende boligområder med avstand inntil 3-4 km
kunne understøtte kollektivreiser.
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Rundt mange av jernbanestasjonene er det avsatt store arealertil jernbaneformål. Jernbanen
har behov for areal til drift, vedlikehold og fornying/utvikling. Det er viktig å få gjort avklar-
inger om hva av dette som må ligge ved stasjonene og hva som kan ligge andre steder, slik
at sentrale arealer utnyttes best mulig. Avklaring av byggegrenser som skal gjelde nær
stasjonsområdene har også stor betydning for fortettingspotensialet. Flere boliger innen 10
minutters gang- eller sykkelavstand fra knutepunktene vil gjøre at flere kommer seg til
kollektivknutepunktetuten å benytte bil. I regionsenter- og lokalsenter kan det også vurderes
om offentlige tjenester, som for eksempel barnehage, bør legges i nærheten av knutepunkt
for å få en effektiv arealutnyttelse og gode pendlermuligheter. Både utvikling av knutepunkt
og drift av knutepunkt krever samarbeid. Kommunene må ta en nøkkelrolle for å koordinere
ønsket eiendomsutvikling og sikre en god disponering av arealene til det beste for alle
brukergrupper.

Knutepunkt for godsomlasting og industrihavner
Det er et mål at godstransporten i fremtiden i større grad skal foregå på bane eller til sjøs
fremfor på veg. For å oppnå dette er det behov for funksjonelle omlastingsarealer ved
jernbane og kaianlegg. Lokalisering av slike anlegg må planlegges i et regionalt perspektiv
slik at det settes av hensiktsmessige arealer ved jernbane eller havn som kan betjene
regionen samlet sett på en best mulig måte. Egnede omlastingsarealer fordelt i hele
Trøndelag bør derfor sikres gjennom en samordnet prosess mellom ulike forvaltningsnivå og
ulike transportetater.

Mange byer og tettsteder er bygget opp rundt jernbanestasjon og ei havn. Dette er i dag
svært attraktive sentrumsarealer for transformasjon og boligfortetting. Godsomlasting er som
regel arealkrevende og aktiviteten kan medføre støy. For å utnytte sentrumsarealene i byer
og tettsteder arealeffektivt og samtidig begrense tungtransport inn og ut av sentrum, bør
derfor større godsomlastingsarealer legges utenfor sentrumsområdene. Det er krevende å
finne egnede arealer langs jernbane utenfor sentrumsområdene som ikke medfører andre
konflikter. Her er det viktig å gjøre gode avveiinger og finne løsninger uavhengig av kom-
munegrenser. Godsanalysen i NTP har pekt på at en desentralisert terminalstruktur best vil
kunne bidra til overføring av gods fra veg til bane eller sjø. Egnede omlastingsarealer fordelt
i hele Trøndelag bør derfor sikres gjennom en samordnet prosess mellom ulike forvaltnings-
nivå og ulike transportetater

Transformering av havneområder i sentrum fra næring til boligformål er heller ikke en opplagt
løsning dersom detikke finnes gode alternativer. Det er mange virksomheter som er avhengig
av sjøverts transport og som har etablert seg på og ved en havn for å muliggjøre transport
av store volum og for å kunne betjene en by med nødvendige innsatsvarer. Dersom havne-
funksjonen blir flyttet kan dette gi ringvirkninger for næringslivet og ha betydning for om
sjøverts transport fortsatt velges. Sjøverts transport vil avlaste veiene og dermed bidra til
bedre trafikksikkerhet og bærekraftig godstransport. Bedrifter med egen kai eller som er
lokalisert nær en havn har bedre forutsetninger for å velge sjøtransport. For å oppnå økt
godstransport på sjø er det som for jernbane, nødvendig med interkommunalt samarbeid for
å sikre egnede arealer til havn, sjøtransport og sjørettede næringer i arealplanene. Arealene
må sikres både på land og i sjø - i et kort- og langsiktig perspektiv.

4.2.9 PARKERINGSPOLITIKK

Redusert bruk av personbil forutsetter tiltak som gjør det mindre attraktivt å kjøre bil. Færre
biler i sentrene handler ikke bare om å redusere klimagassutslipp. Det handler også om at
parkerte biler tar areal, som heller kunne vært utnyttet til byggeformål eller hyggelige byrom.

Kommunene i Trøndelag har i dag ulike parkeringssystemer, noe som er naturlig siden byene
og tettstedene har ulike forutsetninger og behov for å styre parkering. En kommunal
parkeringsstrategi er et viktig virkemiddel både for å begrense bilbruk og for å tilrettelegge
bedre for nødvendig bilbruk. En parkeringsstrategi bør ses i sammenheng med strategi for
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gående og syklende og ivareta ulike behov hos ulike grupper parkerende; - beboere,
arbeidstakere, handlende og pendlere der det er dårlig kollektivdekning til knutepunktet.
Avgift og tidsbegrensning i sentrumskjernen vil bidra til at ansatte og andre langtids-
parkerende ikke beslaglegger sentrale plasser, noe som vil gi handlende bedre tilgjengelighet,
enten de kommer med bil eller til fots eller på sykkel.

I sentrumssonene av byene og de største tettstedene bør det meste av parkering legges i
parkeringshus eller -kjeller. For å sikre tilbud for de som trenger det mest, bør
bakkeparkering forbeholdes taxi, personer med krav til HC-plass og service- og tjenesteytere
og kun i begrenset omfang for andre. Krav til parkeringsdekning for nye byggeprosjekt bør
settes som maksimumskrav og eventuelt som minimumskrav i tillegg. Kommunen bør
tilrettelegge for bærekraftige parkeringsløsninger og gjennom utbyggingsavtaler etc.
stimulere til felles parkeringsanlegg der det ligger til rette for det. For at sentrumsområdene
skal oppleves attraktive for myke trafikanter er det viktig at parkeringsanlegg med tilhørende
ramper gis en tiltalende og bymessig utforming. Også i de mindre tettstedene og
grendesentrene er det viktig å ha en bevisst holdning til plassering av og antall
parkeringsplasser. Samordnede parkeringsprinsipper mellom nabokommuner er både
forenklende for innbyggerne og viktig for å nå målsettingene om redusert bilbruk.
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Bolig og levekår

M
Å
L

I 2030 HAR INNBYGGERNE I TRØNDELAG ATTRAKTIVE OG HELSEFREMMENDE BO- OG

NÆRMILJØ

R5 Ny boligbebyggelse bør i all hovedsaklokaliseresi eller nærtregionsenter og lokalsenter,

fortrinnsvis som tettere utbygging i gangavstand fra sentrum /kollektivknutepunkt.

• Som grunnlag for boligplanlegging i kommuneplanens arealdel skal det foreligge en analyse av

boligbehov vurdert opp mot eksisterende boligtilbud, nye boligpreferanser og fremtidig

befolkningsutvikling. Avsatte arealer til boligbygging som ikke er regulertsiden forrige rullering skal

vurderes på nytt. Fortetting av byer og tettsteder skal ha en høy utnyttelsesgrad og en utforming som

bidrar til et attraktivt sentrum. Hensynet til bokvalitet skal tillegges stor vekt og det skal planlegges

for et mangfold av boligtilbud også i sentrumsområdene.

• Kommuner med lite utbyggingspress bør ha en planmessig tilnærming til spredt bebyggelse i LNRF-

områder.

R6 I tilknytning til bosted skal det være mulighet til uteopphold og fysisk aktivitet.

• Felles uteområder tilpasset fremtidig boligsituasjon bør ivaretas og integreres i alle planer.

• Innbyggere i byer og tettsteder børha tilgang til en tursti eller allment tilgjengelige grøntområde

mindre enn 500 meter fra bosted.

• Utearealer ved skoler og barnehager skal planlegges slik at de både er egnet for lek, læring, mestring

og aktivitet i skoletiden og kan fungere som møteplasser i fritiden.

• Grøntområder nær tettbebyggelsen skal bidra til å opprettholde eller styrke naturmangfold.

4.3.1 BOKVALITET

Bolyst er avhengig av gode boliger og boområder. Noen ønsker å bo landlig med god plass
rundt seg, mens andre ønsker å bo tettere og mer urbant. Slik er det viktig å planlegge for
et bredt tilbud, både når det gjelder boligtyper og –størrelser.

Omforming og fortetting
I byer og tettsteder ser vi at en stadig større del av boligbyggingen skjer ved omforming av
allerede bebygde områder. Dette kan skje ved at gamle næringstomter blir bygd ut med
boliger eller ved fortetting av eksisterende boligområder. Fordelene med dette kan være flere,
som å spare dyrka mark, redusere behov for ny infrastruktur som ledningsnett, veier og
skoler samt redusere transportbehov. Hvilke arealer som egner seg til fortetting og
omforming bør baseres på en helhetlig vurdering av bærekraft og stedlige forhold –
fortrinnsvis gjennom kommuneplan framfor bitvis «frimerkeregulering», gjennom for
eksempel utstrakt bruk av dispensasjoner. For å oppnå god arealeffektivitet bør det også
angis minimumskrav til utnyttelsesgraden til alle utbyggingsformål i sentrumsområdene.

Tettheten på bebyggelsen bør være avhengig av lokale forhold, som utbyggingspress
verneverdier, topografi, landskapstilpasning og tilpasning til eksisterende bomiljø. Vanligvis
er det naturlig med høyere tetthet nært sentrum og kollektivknutepunkt enn mer perifert i
tettstedene. I større byer som Trondheim setter kommuneplanen krav om minst 10 boliger
per dekar i de mest sentrale områdene. Dette betinger i praksis blokkbebyggelse i minst 4
etasjer. Trondheim kommune har for øvrig laget en eksempelsamling som viser ulik tetthet
og en rapport om boligfortetting som kunnskapsgrunnlag til byutviklingsstrategien. Disse kan
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være til hjelp for vurdering av kvalitet og tetthetskrav i fortettingsprosjekt i andre
byvekstkommuner. Regjeringen har også nyttige veiledere og eksempelsamlinger.

På mindre steder kan det være mer naturlig med en noe lavere tetthet. Lavblokker gir
vanligvis 4-8 boliger per dekar. På noenlunde flatt terreng er det som regel mulig å bygge
tett småhusbebyggelse (kjedehus/rekkehus/to- og firemannsboliger) med 4 boliger per
dekar. Til sammenligning gir eneboliger vanligvis 1-2 boliger per dekar.

Veiledende råd for omforming, fortetting og bokvalitet
• Unngå nedbygging av matjord, nærfriluftsområder, arealer med viktige og store

sammenhengende natur- og/eller kulturverdier.
• Unngå å belaste allerede utbygde områder med mye ekstra trafikk, støy og støv.
• Prioriter boligfortetting i sentrumsområder fremfor å åpne for større leilighetsprosjekt

i eplehager og på annet tilgjengelig areal i avstand fra sentrumssonen.
• Tilpass utnyttelsesgrad og utforming til omgivelsene, slik at fortettingen ikke forringer

eksisterende kvaliteter, men supplerer og tilfører nye.
• Som regel vil det i tillegg til maksimum byggehøyde/grad av utnytting være riktig å

angi minimumstall. Dette for å sikre en forsvarlig utnyttelse av sentrale arealer – som
er en begrenset ressurs.

• I et miljøperspektiv vil det være riktig i større grad å gjenbruke bygg og rehabilitere,
fremfor å rive og bygge nytt.

• Sett av nok areal til, og etabler, frikjøpsordninger/fond som sikrer felles
uteoppholdsarealer og parkeringsløsninger, slik at ikke hvert enkelt prosjekt må løse
dette alene.

• Planlegg for en variasjon av boligstørrelser og bo-konsept.
• Fortetting bør aldri gå på bekostning av bo- og stedskvalitet. Krav til tetthet bør derfor

alltid kombineres med kvalitetskrav. Kulturmiljø og kupert terreng kan være grunner
til lavere tetthet enn det man ellers ville valgt.

• Tetthet er ikke ensbetydende med høyde. Tett og relativt lav bebyggelse kan
erfaringsmessig gi bedre boforhold og større tetthet enn høye, enkeltstående
punkthus.

Spredt utbygging
Spredt utbygging kan også være en mulighet for vekst og bosetting i hele Trøndelag.
Muligheten for å kunne bo i enebolig med god plass rundt seg er et av fortrinnene
distriktskommuner kan tilby. I de delene av Trøndelag der det er lite press på arealene, skal
det tillates et mer differensiert utbyggings- og bosettingsmønster dersom det bidrar til ny
bosetting og styrker eksisterende grender og tjenester.

Fordelene med å tillate spredt utbygging i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder
(LNFR) må veies opp mot transportbehov, hensynet til næringsinteresser, jordvern, natur-
og kulturverdier og vann- og grunnforhold, samt god utnyttelse av og tilgang til eksisterende
infrastruktur. Hensynet til jordvernet står spesielt sterkt, se kapittel 4.6. Spredt utbygging
må også avveies mot tilgang til hverdagsfunksjoner og sosiale møteplasser, bærekraftig
tjenestetilbud for innbyggerne i ulike livsfaser, god stedsutvikling og det å styrke lokale
senterfunksjoner og -tilbud. Se kapittel 4.2.4.

Kommunene bør følge anbefalingene som er gitt i veileder Planlegging for spredt bolig-,
fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR). En
planmessig avsetting av områder for spredt bebyggelse kan redusere potensialet for konflikt
og stimulere til positiv utvikling i et område. Ved rullering av kommuneplan bør kommunen
derfor vurdere og ta stilling til bruken av spredt bebyggelse i LNFR-områder.
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4.3.2 BOLIGER FOR ALLE

Mange husholdninger er i dag mindre enn de var for noen tiår siden, flere velger leilighet
fremfor enebolig og mange skifter bolig oftere. I byene og de større tettstedene har det de
senere årene blitt bygd et stort antall leilighetsbygg. I distriktene bygges det færre boliger
og tilbudet til de som ønsker annen boform enn enebolig er mange steder dårlig. Det er viktig
å ha et variert boligtilbud i alle deler av fylket, slik at alle kan finne bolig tilpasset egen
livssituasjon i det miljøet de har tilhørighet. I forbindelse med revidering av kommuneplanens
arealdel oppfordres kommunene til å utarbeide en boligbehovsanalyse og gjennomgå
eksisterende og planlagte boligarealer på nytt. Dette for å gi handlingsrom til å sikre et mer
variert boligtilbud og et boligtilbud som muliggjør mer boligsirkulasjon. Kommunene bør også
vurdere om noen områder kan være i strid med gjeldende retningslinjer for planlegging og
derfor bør tas ut i ny plan.

Når det planlegges fortetting i byer og tettsteder er det viktig å vurdere sosiale og kvalitative
konsekvenser av de prosjektene som blir foreslått. Dersom det ikke blir tilrettelagt for
mangfold av boligtyper og eieform, kan fortetting heve kostnadsnivået på boligene, med det
resultat at man kan ende opp med en svært ensartet befolkningssammensetning i sentrums-
områdene. Alternative boformer som bokollektiv og selvbyggeområder bør også vurderes for
å skape variasjon og gi flere mulighet til å komme inn i boligmarkedet. Størrelse, konsept og
kvalitet kan styres gjennom arealplan, mens eieform må reguleres på andre måter. God
boligplanlegging er viktig for å skape gode nabolag og for å forebygge ensomhet.

4.3.3 GODE UTEROM

Alle boliger skal ha tilgang til gode uterom. Gjennom kommuneplanen bør det stilles krav til
både størrelse og kvalitet. I en tett bysituasjon bør særlig kravet til uterom utformes slik at
deler av arealet kan bli felles parker og offentlige byrom. Da vil utearealene få bedre
bruksverdi og bli mer tilgjengelig for alle. Utbyggere av nye boligprosjekt må i så fall pålegges
å bidra med andel til opparbeidelse. Gjennom kommuneplanen bør kommunen sikre tilstrek-
kelig arealer til felles uterom. I kommuneplan og reguleringsplan må det stilles
rekkefølgekrav om at lekeområder må være ferdigstilt før boliger kan tas i bruk.

Krav til oppholds-, leke- og aktivitetsarealer ved boligfortetting bør ses i en større sammen-
heng. Uteareal per boenhet bør vurderes samlet for privat og felles uteareal og arealet bør i
utgangspunktet aldri være mindre enn 30 m2 per enhet. Noen nøkkeltall for størrelser kan
være:

• Privat uteoppholdsareal: 5-20 m2 på balkong, bakke eller tak
• Felles uteareal/nærlekeplass: 50-100 m2 innen en avstand på maksimalt 50 m
• Kvartalslekeplass: 500 – 1500 m2 innen en avstand på 200-300 m
• Nærmiljøanlegg: 3-5000 m2 innen en avstand på 500 – 1000 m

Uterealene bør ikke bli så små at de ikke dekker behovene til opphold, lek og aktivitet. Felles
oppholds- og lekearealer bør være synlige og tilgjengelige og henge sammen med
omkringliggende gatestruktur, slik at de innbyr til møter mellom naboer i hverdagen.
Fellesarealer bør passe for ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling, uavhengig av
funksjonsevne. Utformingen bør gi mulighet både for opphold og sosialt samkvem, rekreasjon
og lek i de ulike årstidene. Det er viktig med attraktive og trafikksikre gangforbindelser fra
bolig til de ulike aktivitetsarealene. Stier og snarveier er også viktig, både fra bolig til
utearealer i nærmiljøet, og videre ut til større natur- og utfartsområder.

Barn tilbringer store deler av hverdagslivet i skolen og barnehagen. De tilknyttede ute-
områdene er dermed viktige arenaer for barnas fysiske aktivitet. Gjennomtenkt utforming av
uteområdene kan derfor bidra til å motvirke inaktivitet blant barn og unge. Uteområdene ved
skolene skal også kunne benyttes som klasserom, og må kunne benyttes aktivt i under-
visningen. Samtidig skal uteområdene være tilgjengelige for folk i nærmiljøet utenfor
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skoletid. Trafikksikker og attraktiv skoleveg er viktig (omtalt i kapittel 4.2.5). Se også
Veileder om uteområder i barnehager og skoler.

Med økt fortetting blir uterom satt under press. Det er viktig å se områder avsatt til
uteopphold i sammenheng med tilgjengelige blå og grønne naturområder.

Uterom og blå-grønne strukturer i byer og tettsteder har en svært viktig funksjon i forhold til
klimatilpasning. Det blir mer regn og flom, og overflatevannet må fordrøyes i uterommene.
Vannet kan utnyttes som en ressurs og bidra til kvaliteter som regnbed, vannrenner, dammer
og lignende. Mange av de blå-grønne strukturene er viktige for å ta vare på naturmangfoldet.
Sammenhengende strukturer og krav til overvannshåndtering må sikres i arealplanene.

Flere større byer har god erfaring med urbant jordbruk. Som en del av grønnstrukturen kan
det for byer- og tettsteder være aktuelt å legge til rette ulike typer av fellesanlegg for mat-
produksjon i eller nær sentrumsområdene.

4.3.4 NÆRFRILUFTSLIV OG IDRETTSANLEGG

Beregninger gjort av SSB viser at kun halvparten av innbyggerne i tettsteder i Norge har
turterreng innen 500 meter fra bolig. Andelen er lavest i de største byene, der bare en av tre
har nærturterreng i nærheten. Stadig nye arealer av interesse for friluftslivet blir tatt i bruk
til andre formål, spesielt er strandsone og grønne arealer i byer og tettsteder under press.
Nærnatur som grøntområder, parker, hundremeterskoger og badeplasser fremmer fysisk
aktivitet, friluftsliv, sosial kontakt, gode bomiljøer og sikrer naturmangfold. Tilgang på grønne
områder nær bolig er viktig for barn, personer med funksjonsnedsettelser, eldre og men-
nesker som bor i utsatte områder. Disse områdene er også særlig verdifulle for innvandrere
fordi mange har tradisjon for å samles utendørs i nærmiljøet. Nærfriluftsliv skal være et gratis
lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle i følge Handlingsplan fysisk aktivitet, HOD 2020.

En forutsetning for at friluftsliv har en høy deltakelse i befolkningen, er at det er ulike typer
arealer tilgjengelige, med ulik grad av tilrettelegging. Graden av tilrettelegging bør
differensieres og stedstilpasses. Tilretteleggingen bør være høyere der det bor mye folk i
følge Handlingsplan friluftsliv, KLD 2018. I utbyggingsområder er det viktig å ivareta
brukernes interesser så langt som mulig. En slik planlegging bør også ses i sammenheng med
behovet for sammenhengende, grønne og blå-grønne korridorer for naturmangfoldet.
St.melding 18 Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet.

Mer kompakte byer og tettsteder med økt befolkning gir også behov for flere nærmiljøanlegg
og større idrettsanlegg. Eksisterende ball-løkker kan eksempelvis være truet avfortetting om
innbyggertallet øker. Eksisterende idrettsanlegg bør sikres gjennom arealplaner for
sentrums- og boligområdene. I tillegg bør det settes av tilstrekkelig nytt areal til nye
utendørsanlegg og hallflater i tråd med økt befolkning. Plassering av ulike anlegg må tilpasses
den funksjon de skal ha. For nærmiljøanlegg med lokal funksjon er god tilgjengelighet til fots
eller med sykkel viktig. Større anlegg med mange brukere med reisevei, bør fortrinnsvis
lokaliseres slik at de kan nås med kollektivtilbud og har trafikksikker vegforbindelse om det
forventes mye personbiltrafikk. Det er både økonomisk og miljømessig bærekraftig at
idrettsanlegg lokaliseres og utformes for flerbruk. Idrettsanlegg legger også ofte beslag på
store flater, og med tverrfaglig planlegging og riktig plassering vil en for eksempel kunne løse
problematikk tilknyttet fordrøyning av overvann. Idrettsanlegg bør i størst mulig grad
dimensjoneres og tilpasses den lokale aktivitetsprofilen og eventuelt regionale behov, både
på dagtid og kveldstid – 24/7. Samlokalisering med andre funksjoner som skole, barnehage
eller sentrumsfunksjoner vil gi økt bruk og være viktig for å skape sosiale møteplasser på
små og store steder. I de største byene og tettstedene med stort press på all infrastruktur
og areal, er det spesielt viktig at det ved etablering av nye skoler gjøres grundige
behovsvurderinger. Gode prosesser med involvering av frivillige lag og foreninger tidlig i
programmerings- og planleggingsfaser er avgjørende for at vi skal få en balansert og
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behovstilpasset utbygging av idrettsanlegg kombinert med effektiv utnyttelse av areal. Se
fylkeskommunens hjemmesider for prioritering av anlegg til idrett og fysisk aktivitet
www.trondelagfylke.no/spillemidler .
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Sentrumsutvikling og lokalisering av handel

M
Å
L I 2030 ER SENTRUMSOMRÅDENE GÅVENNLIGE MED GODE MØTEPLASSER OG VARIERTE

TJENESTETILBUD

R7 Sentrums utstrekning bør være så kompakt som mulig, tilpasset innbyggertall ogomfang av

sentrumsfunksjoner.

• Sentrumsområdene skal utvikles med et mangfold av innhold og møtesteder. Foruten handel, service-

og tjenestetilbud, bør også kulturvirksomheter og undervisningsinstitusjoner lokaliseres i sentrum for

å bidra til aktivitet.

• Kommunen børta en aktiv rolle som koordinatorfor sentrumsutviklinga og legge til rette for

samskaping og samarbeidsprosjekt mellom offentlige, private og frivillige aktører.

R8 Kommuneplanensarealdel skal værestyrende verktøy for handelslokalisering.

• Detaljhandel og tjenester med høy besøksfrekvens skal lokaliseres til det som er angitt som bykjerne

eller sentrumssone i kommuneplanen,nært kollektivknutepunkt.Handel med plass-og

transportkrevende varegrupperskal lokaliseres i definerte avlastningssentre.

• Etablering av nye handelsområder skal avklares i kommuneplanen.

• Dagligvarehandel skal lokaliseres i sentrum, ellernært større boligområdefor å dekke lokale behov.

• Kommunene bør legge vekt påbærekraftige løsninger for handelslokaliseringer som gir muligheter for

sambruk av arealer, sirkulærøkonomi, gjenbruk/resirkuleringog energieffektivitet.

4.4.1 SENTRUMSUTVIKLING

Sentrums rolle i endring
Mange av fylkets sentrumsområder har i lang tid slitt med å trekke til seg nok folk til å holde
liv i handels- og tjenestetilbudet. Kjøpesentre på utsiden av sentrum og netthandel har fått
mye av skylden for tomme forretningslokaler og lite aktivitet i sentrumsområdene. For å snu
utviklingen har trønderske byer og tettsteder behov for å klargjøre og løfte sin rolle, hvis de
skal fungere som et gode regionsentre i fylket (ref. kapittel 4.1). Samfunnet er i endring og
fremtidens byutvikling innebærer mye mer enn tilrettelegging for handel. Sentrumsområdene
må utvikles som attraktive rammer for møter mellom mennesker, tilby opplevelser,
arrangement, bespisning og utnytte mulighetene som ligger i ny smartteknologi. En målrettet
og langsiktig arealplanlegging vil være et av flere viktige virkemidler for å bygge fremtidens
sentrumsområder. Utvikling av byer og tettsteder har stor betydning i arbeidet med å nå
bærekraftsmålene. Vel så viktig som at fortetting reduserer transportbehov og klimagass-
utslipp, er de kompakte sentrenes mulighet til å ivareta sosial og økonomisk bærekraft.

Kompakte byer og tettsteder med sjel gir mer liv
Det som gir liv i sentrum defineres som graden av aktivitet mellom husene. For å få liv og
aktivitet gjennom hele dagen er det viktig med både bred funksjonssammensetning i
sentrumsområdene og en begrensning i arealutstrekning. Dersom sentrumsfunksjonene
spres utover et for stort areal i forhold til potensielle personer i gatene, vil sentrum oppleves
«dødt» og det blir vanskeligere å drive næring. Også de små sentrene må ha et bevisst
forhold til hva som er passe utstrekning av sentrum basert på stedets innbyggertall og
innhold, hvis de ønsker et levende sentrum. Det må stilles et særlig høyt krav til estetikk i
sentrum, og kulturmiljøer må utnyttes for å gi sentrum særpreg og historisk dybde (kapittel
4.7). Arealet med krav til publikumsorientert virksomhet i første etasje må samsvare med
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det som defineres som det fotgjengerbaserte kjernesentrum (kapittel 4.2.3). Utforming av
første etasjene må vies særlig oppmerksomhet - både fasadeutforming, plassering av
innganger og høyde på gulv i førsteetasje er avgjørende for å bidra til et godt og levende
bymiljø. Med økende antall eldre vil kravene til det tette sentrum bli større. De eldre trenger
sentrumsområder med korte avstander som er lette å bevege seg i uten bil. De eldres
rekkevidde er en god målestokk for utstrekning av sentrumsfunksjoner.

- Den omvendte prioriteringspyramiden for transportmiddel i by. Illustrasjon: Gatebruksplan mot 2030
og 2050, Trondheim kommune.

Gjennom plan- og byggesaksarbeid styrer kommunene lokalisering og kvalitetskrav, og kan
med det sikre at rett virksomhet kommer på rett sted og at det som bygges tar nødvendige
hensyn og blir et positivt bidrag i sentrumsutviklingen. Krav om stedstilpasning, aktive
fasader, variasjon og opplevelser i gateløp, inviterende uterom, blå-grønne strukturer,
trygghet og god fremkommelighet sikres i planer. I stor grad legges også premissene for et
flerfunksjonelt og mangfoldig sentrumsområde gjennom føringer i arealplaner. Fortetting
med flere typer boliger og nye arbeidsplasser sentralt i sentrumskjernen er ikke bare fornuftig
ut fra et ønske om å redusere transportbehov, det gir også økt grunnlag for handel, tjeneste-
tilbud og kulturopplevelser og dermed grunnlag for levende sentrumsområder. Flateparkering
representerer i dag en stor arealressurs i mange sentrumsområder. Ved å erstatte park-
eringsareal med bygg, grøntarealer og fotgjengerområder blir det bedre forutsetninger for
byliv. Der biltilgjengelighet er nødvendig pga. manglende kollektivdekning, bør dette
fortrinnsvis tilbys i fellesanlegg i sentrums ytterkant (se kapittel 4.2.9).

Sentrumsutvikling som samarbeidsprosjekt
I tillegg til å bruke arealplaner som verktøy for å utvikle gode sentrumsområder, er det som
påpekt i kapittel 4.2.3, en forutsetning at kommunen tar en aktiv rolle og initierer samarbeid
for at ønsket fortetting og økt aktivitet i sentrum skal realiseres. Det er anbefalt å utvikle
formaliserte modeller for partnerskap, rutiner og avtaler, både knyttet til fysisk endring av
sentrum, men også for det som omhandler drift og innhold. Sentrumsutvikling er samskaping.

Det er mange som må dra i samme retning. Foruten kommunens mange sektorer har andre
offentlige aktører, som stat og regionalt nivå, betydning for sentrumsutviklingen ved å være
eiendomsbesittere og utbyggere. Det er viktig å involvere private gård- og grunneiere og
eiendomsutviklere for at fortetting og transformasjon skal skje. For å sikre ønsket innhold og
liv i sentrumsområdene bør det utvikles gode system for samarbeid med næringsforeninger,
handelsdrivende, tjenesteytere, kulturaktører og ulike frivillige lag og organisasjoner. For å
være sikker på at det som gjøres også er i tråd med det befolkningen ønsker, er det også
viktig å involvere innbyggerne i prosessene.

Mens det offentlige er opptatt av lover og regler, plansystem og grundige demokratiske
prosesser er det for mange av de private og frivillige samarbeidspartene ofte viktigere med
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handlekraft og snarlige resultat. Her kan ByLab-arbeid med midlertidig uttesting av tiltak
være gode løsninger.

- T.v.: Idedugnad Steinkjeri forbindelse med Parallelloppdrag for sentrumsutvikling. T.h.: Popup-
stand som del av By- og bygdeLAB Levanger.

4.4.2 LOKALISERING AV HANDEL

«I et byutviklingsperspektiv spiller varehandelen en sentral rolle for å skape sentrale byrom.
Et bysentrum er mer enn bare handel, men veldig lite uten».

«Helhetlige regionale planer, slik som Regional plan for arealbruk, skal avgrense omfanget
av bilbaserte kjøpesentre og storhandelsområder utenfor sentrumsområdene og samtidig gi
kommunene og næringslivet forutsigbare rammer for å utvikle og investere i sentrum».

(Meld. St.9 2018-2019)

Kommuneplanen må gi styring
Kommuneplanens arealdel må brukes som styrende verktøy for å gi best mulig vilkår for
varehandel i sentrum. I dette ligger at det gjennom kommuneplanens arealdel også må gis
begrensninger for å unngå uheldig handelslokalisering utenfor sentrumsområdene.
Lokalisering av handel må gjøres i samsvar med ABC-prinsippet for næringslokalisering (se
kapittel 4.5.1). Sentrumssonen er A-område og avlastningsområde(r) er B-områder.

Kommuner med byer og tettsteder bør som en del av arbeidet med senterstruktur også
definere klart avgrensede sentrumssoner i tråd med forståelsen av 5-10 minutters byen (se
kapittel 4.2.3). Detaljhandel og tjenester med høy besøksfrekvens må kanaliseres til det som
er angitt som bykjerne/bydelssenter eller sentrumssone i kommuneplanens arealdel, nært
kollektivknutepunkt. Handel med plass- og transportkrevende varegrupper kan lokaliseres
utenfor selve sentrumskjernen eller i avlastningssentre definert i kommuneplanens arealdel.
Det er krevende å styre handel da mange bransjer og virksomheter med bredt varespekter
definerer seg som både detaljhandel og plasskrevende for å stå fritt med hensyn til
lokalisering. For kommunene kan det være en god regel å prøve å styre mest mulig handel
og tjenestetilbud til sentrum. Både plasskrevende handel og e-handel kan ha behov for
visningsrom som kan legges sentralt og lokalisere varelager og henting/utkjøring fra avlast-
ningsområder.
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For steder med sentrumsavgrensing og avlastningsområde(r) skal varehandel i prinsippet
ikke lokaliseres utenfor disse områdene. Mindre dagligvarebutikk som har funksjon som nær-
butikk, kan imidlertid lokaliseres utenfor sentrumsavgrensing og avlastningsområder.

Ved etableringer som baseres på handelsomland utover kommunegrensen, bør berørte nabo-
kommuner og -fylker gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes.

Selv om fremtidens sentrumsutvikling må omhandle mye mer enn handel, så er handel helt
essensielt for at et sted skal oppfattes som et sentrum. Handelsetableringer kommer der
kundegrunnlaget er godt nok. Som omtalt i kapittel 4.4.1 vil fortetting med bolig og arbeids-
plasser være positivt for å styrke kundegrunnlaget for varehandelen i sentrum.

Alt som skjer av små og store arrangement og aktiviteter i et sentrum bidrar også positivt til
å beholde et mangfoldig handelstilbud. De fysiske rammene i byen bør derfor utformes slik
at de er fleksible og har uterom som lett kan tilpasses midlertidig salg, kulturarrangement
mv.

- Matfestivalen i Trondheimer et arrangement som er viktig for å skape liv i sentrum på kort sikt og
holde liv i handelsnæringa på lang sikt. Foto: Håkon Rønvik / Oi! Trøndersk Mat og Drikke.
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Regionale næringsarealer

M
Å
L I 2030 ER REGIONALE NÆRINGSAREALER LOKALISERT OG TILRETTELAGT FOR

RESSURSEFFEKTIV TRANSPORT OG SIRKULÆRØKONOMI

R9 Lokalisering av regionale næringsareal børvære i tråd med ABC-prinsippet.

• Kommunene skal ved rullering av kommuneplanens arealdel vurdere lokalisering av allerede avsatte

næringsareal og eventuelle nye områder med bakgrunn i regional plan for arealbrukog

interkommunale planer der det finnes.

• Regionale næringsareal skal lokaliseres slik at dereduserer det samlede behovet for transport

og åpner for bærekraftige transportløsningerog effektive omlastinger av gods

R10 Fortetting og omstrukturering av næringsareal børvære vurdert før det settes av nye arealer.

• Samlokalisering av virksomheter som kan utnytte hverandres ressurser skal etterstrebes.

• Før større områdersettes av til næringsformål i kommuneplanens arealdel bør store kostnadsdrivere

avklares.

4.5.1 REGIONALE NÆRINGSAREALER FORUTSETTER INTERKOMMUNALT
SAMARBEID

Regionale næringsareal defineres som større områder med næringsetablering, hvor funksjon-
en er utover det lokale behovet. Dette kan være områder med bedrifter som leverer slutt-
produkt til flere kommuner, hele regionen, nasjonalt eller internasjonalt. Regionale nærings-
areal er rettet mot arealkrevende næringsvirksomhet som industri, lager og engros og
transportrettet virksomhet. Arealkrevende virksomheter av denne typen er som regel ikke
arbeidsplassintensive, selv om de i enkelte tilfeller kan være en av de største arbeidsplassene
i en kommune.

Trøndelag skal være et attraktivt fylke for etablering av stor industri og næringsetablering og
Trøndelag fylkeskommune vil bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlag og samhandling
knyttet til muligheter for framtidige lokasjoner.

Det er viktig at det er tilgang på attraktive nok og tilstrekkelige store næringsarealer i hele
fylket for å opprettholde en balansert utvikling. For å lykkes må en rekke aktører i Trøndelag
samarbeide om å utvikle og tilby arealer som næringslivet opplever som attraktive.
Fylkeskommunen må som regional utviklingsaktør initiere et samarbeid om dette i Trøndelag
og bidra aktivt til å posisjonere Trøndelag som en attraktiv næringslivsregion.

Gjennomgang av de kommunale arealplanene i Trøndelag viser at det samlet sett er avsatt
mye næringsareal i fylket som ennå ikke er tatt i bruk. Samtidig er det i mange kommuner
etterspørsel etter ledige næringsarealer. Det er derfor behov for å gjøre samlede vurderinger
på tvers av kommunegrensene i hele Trøndelag for å tilstrebe mest mulig bærekraftige
løsninger både med tanke på hvilke arealer som er satt av, hvordan transportløsninger til og
fra vil fungere og om det ligger til rette for god utnyttelse av ressursstrømmer gjennom å
samle bestemte virksomheter.

Regionale næringsareal forutsettes å ligge plassert slik at varene lett kan transporteres til og
fra områdene via hovedfartsårer, og ved behov lastes om i effektive knutepunkt for transport.



47Regional plan for arealbruk

Dette være seg koblinger mellom veg, bane, sjø, eller luft. Knutepunkt for godsomlastning
er beskrevet i kapittel 4.2.8.

Sysselsetting kan ses på som en indikator for aktiviteten i en kommune og dermed behovet
for næringsareal. Sysselsettingstall for Trøndelag viser store variasjoner. Langs kysten har
mange kommuner opplevd stor økning i sysselsettingen. Også Trondheim med omlands-
kommuner har hatt stor positiv prosentvis endring i antall sysselsatte. Innlandskommunene
har derimot hatt motsatt utviklingstrekk med nedgang i antall sysselsatte. Dette indikerer at
det er viktig at man legger til rette for attraktive næringsområder i hele fylket for å opprett-
holde en balansert utvikling. På kysten må det fremdeles legges til rette for at fisk og annen
sjømat enkelt kan transporteres ut av Trøndelag, fortrinnsvis sjøveien. I aksen langs Trønder-
banen bør næringsareal kobles til terminalløsninger ved bane. For innlandet bør det vurderes
hvordan man skal oppnå en økning i sysselsetting og næringsetablering ved å se på mulig-
hetene flyplassene, Nordlandsbanen, Dovrebanen og Røros-/Solørbanen kan gi.

- Nyteknologi og nye måter å organisere transportpåkan i fremtiden gi andre muligheter for mer
bærekraftig transport og med det andre lokaliseringskriterier fornæringsareal. El-fly fra Heart
Aerospace. Kilde: Heart Aerospace.

4.5.2 LOKALISERING AV NÆRINGSVIRKSOMHETER ETTER ABC-PRINSIPPET

ABC-prinsippet handler om å planlegge og legge til rette for «rett virksomhet på rett sted».
Antall ansatte, besøkende og mengden godstransport bidrar til en virksomhets samlede
transportbehov. Optimal lokalisering bestemmes deretter av virksomhetens mobilitetsprofil
og arealbehov, og områders tilgjengelighetsprofil. ABC-prinsippet for lokalisering av nærings-
virksomhet innebærer at områder kategoriseres som A-, B- og C-områder etter hvor godt
tilgjengelige de er med bil, kollektivtransport og for gående og syklende. A-områder er
typiske sentrumsområder (se kapittel 4.4) som har god kollektivdekning og god til retteleg-
ging for myke trafikanter. C-områdene kjennetegnes med god biltilgjengelighet nært hoved-
vegnett og gjerne også koblet mot havn eller bane. B-områdene er en mellomkategori.

Regionale næringsområder bør styres til C-områder (eventuelt B-områder) i nærheten av
godsknutepunkt, havn eller jernbane for å oppnå redusert transportmengde, effektiv om-
lasting og bygge opp under bærekraftig godstransport for fremtiden. Handelslokalisering er
omtalt i kapittel 4.4 og plasserer virksomheter med høyt publikumsbesøk til A-områder og
plasskrevende handel i kategori B.
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- ABC-prinsippet for lokalisering av næringsarealer.

4.5.3 NÆRINGSAREAL MÅ PLANLEGGES FOR Å REDUSERE AREAL- OG RESSURS-
BRUKEN

På mange eksisterende lager- og industriområder er det stort potensiale for mer effektiv
arealbruk, både knyttet til logistikkløsninger og utendørslagring. At næringsaktører
samarbeider innenfor et større område foren slik optimalisering vil være viktig for å begrense
arealbehovet hos hver enkelt virksomhet. Kommunene må initiere denne type fortetting og
ikke åpne for utvidelser eller nye byggeområder før muligheten for fortetting i eksiterende er
grundig vurdert.

I mange byer og tettsteder beslaglegger næringsvirksomheter med lav arealutnyttelse svært
attraktive fortettingsområder som i stedet burde vært utnyttet til sentrumsformål. For at
industri og lager skal kunne flytte ut fra A-områder må det være egnede arealer i B- og C-
områdene tilgjengelige.

Samlokalisering av virksomheter som kan utnytte hverandres ressurser er viktig for å
redusere ressursbruken. I en sirkulærøkonomi gjenbrukes ressursene og de råvarer utnyttes
flere ganger slik at minst mulig går tapt. Også energiløsninger bør samordnes slik av
eksempelvis overskuddvarme kan utnyttes av annen virksomhet. Sirkulærøkonomi bør være
styrende for hvilke bedrifter man ønsker på de ulike næringsarealene. Gode og optimaliserte
samlokaliseringer krever langsiktig planlegging og at kommunen tar en koordinerende rolle.
Det finnes flere vellykkede eksempler med nyere, bærekraftige næringsklynger som er
samlokalisert.
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- Skogmo Industripark i Overhalla kommune er et eksempel på en industriklynge som nå fokuserer på
det grønne skiftet og sirkulærøkonomi. Foto: Skogmo Industripark

Nye arealer for kraftkrevende næringsvirksomhet skal ses i regional/interkommunal sam-
menheng. Det er viktig at nettilknytning avklares med netteier tidlig i prosessen.

For mange kommuner hjelper det ikke å ha næringsareal avsatt i overordnet plan hvis areal-
ene ikke er økonomisk realiserbare. Store investeringskostnader knyttet til ny infrastruktur,
som veg, vann, avløp, strømforsyning, mv. og/eller omfattende grunnundersøkelser/ grunn-
arbeid kan utsette eller stoppe etableringer. Det er derfor viktig at vurderinger av slike
kostnadsdrivere blir gjennomført ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, for å sikre
en realisme i arealbruken i kommunene og i fylket totalt sett. På denne måten kan man være
tryggere på at man klarer å møte etterspørselen der denne er stor og at investeringsbeslut-
ningene blir lettere å fatte der etterspørselen er mindre.
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Jordvern

M
Å
L I 2030 ER DEN DYRKA OG DYRKBARE JORDAOG ANDRE VERDIFULLE NATUROMRÅDER I

TRØNDELAG OPPRETTHOLDT

R11 Kommuneplanens arealdel skal avklare hvordan byvekst og utbygging kan skje samtidig som

fremtidig matproduksjon sikres gjennom ivaretakelse av jordressursene.

• Veksten i byer og tettsteder skal normalt ikke skje på dyrkajord eller på andre verdifulle

naturområder. Dersom det trekkes langsiktige grenser for by-og tettstedsområder,skal grensen

settes slik at jordressurser og viktige naturverdier holdes utenfor.

• Jordvernet skal praktiseres særlig strengt for formålene bolig, næring og fritid.

• Ved utforming av samferdselsanlegg skal beslaget av matjord begrenses til et minimum.

R12 Før eventuell omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal alternativer vurderes.

• I forbindelse med forslag om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord til utbyggingsformål eller

samferdselsanlegg,skal det alltid foretas en alternativvurdering og en samlet bærekraftvurdering,der

det også tas hensyn til transportbehov(SPR-BATP), friluftsliv, kulturminner,vannmiljøog

naturmangfold.

• Ved eventuell permanent omdisponering av dyrka jord skal det gjennomføres kompenserende tiltak i

henhold til en plan som sikrer at jordressursen ivaretas på best mulig måte(matjordplan).Større

arealer skal såfremt mulig erstattes med nytt jordbruksareal etablert på ikke dyrkbar jord, slik at det

totale arealet med dyrka og dyrkbar jord i regionen opprettholdes. Dersom det ikke er mulig,skal de

erstattes med nytt jordbruksareal på dyrkbar jord. Ved permanent omdisponering av mindre arealer er

det også en akseptabel løsning å bruke jordressursen på allerede dyrka jord med grunt jordsmonn,

fortrinnsvis i nærområdet.

• Ved eventuell midlertidig omdisponering av dyrka jord skal det utarbeides en plan som sikrer at

jordressursen ivaretas på best mulig måte.

• Hovedregelen må være at dersom dyrkajord skal tilføres masser, må det foreligge klare, agronomiske

fordeler med det.

• Ved rullering av kommuneplanens arealdel skal kommunen gjøre en ny vurdering av dyrka eller

dyrkbar mark som er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan og ikke regulert.Finnes det

mer bærekraftige alternativer skal disse velges. Eventuell videreføring skal begrunnes.

Jordvern omtales i dette kapitlet om By- og stedsutvikling, fordi utbyggingspress relatert til
byvekst og samferdselsanlegg innebærer mange arealkonflikter knyttet til bevaring av dyrka
jorda. Øvrige arealspørsmål relatert til jordbruket som næring er omtalt i kapittel 5.1. Som
en del av forarbeidet til RPA er det utarbeidet et Faktagrunnlag om matjord og jordvern i
Trøndelag. Kunnskapsgrunnlaget danner referanse for senere å vurdere om utviklingen i
Trøndelag skjer i tråd med målene. Verdifulle naturområder er nærmere omtalt i kapittel 4.8.

4.6.1 STORT PRESS PÅ DYRKA JORDA I AKSEN ORKANGER/MELHUS - STEINKJER

Jordvern i Trøndelag handler om å sikre arealer til matproduksjon slik at fremtidens trøndere
kan dyrke egen mat på egen jord og i tillegg bidra til matleveranser utover eget fylke. Skal
matproduksjonen sikres må vi unngå at dyrka og dyrkbar jord, samt beiteressurser, om-
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disponeres til andre arealbruksformål. Den beste matjorda er allerede dyrket opp og det er
vanskelig å oppnå fullgod erstatning av denne gjennom nydyrking eller jordflytting.

Interessekonflikter mellom matproduksjon og andre samfunnsinteresser finner vi i hele
Trøndelag, men særlig i de mest befolkningstette områdene langs «Aksen» på strekningen
mellom Orkdal/ Melhus og Steinkjer, der vi har den beste matjorda og utbyggingspresset er
aller størst. Presset på dyrka jord i randsonen av byer og tettsteder er en stor utfordring,
hvis stedene skal fortsette å vokse utover. Veksten må i fremtiden i mye større grad skje
innover. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til bolig og næringsformål skal i utgangs-
punktet unngås. Innenfor sentrumssonen og nærtkollektivknutepunkt må det gjøres en sam-
let vurdering, der jordvernhensyn avveies mot målsetting om redusert transportbehov,
attraktiv byutvikling, friluftsliv og vernehensyn som kulturminner og naturmangfold. Ved
eventuell omdisponering av dyrka jord må det satses på høy tetthet – innenfor rammen av
god kvalitet (se kapittel 4.3.1.)

Store samferdselsprosjekt har stått for en stor del av nedbygginga av dyrka jord i Trøndelag
de senere årene. For alle fremtidige samferdselsprosjekt enten det er riksveg, fylkesveg,
kommunale veger eller gang- og sykkelveger må beslaget av dyrka og dyrkbar mark
begrenses til et minimum. Det må settes krav om kompenserende tiltak for å dempe ulemp-
ene for landbruket. Det skal alltid utredes alternativer slik at ulike konsekvenser for jordvern,
bomiljø, trafikksikkerhet, naturmangfold, kulturmiljø etc. kan avveies.

- Byvekst og nye samferdselsanlegg utgjør den største trusselen for matjorda. Foto: MajaS. Schartum

4.6.2 MÅL FOR OMDISPONERING AVDYRKAOG DYRKBAR JORD

Trøndelag skal bidra til å nå det nasjonale jordvernmålet om en lavest mulig omdisponering
av dyrka og dyrkbar jord. Det nasjonale målet har vært konkretisert til maksimalt 4 000
dekar dyrka jord per år. Det er ikke satt tallmål for omdisponering av dyrkbar jord. Det er
heller ikke nasjonale mål knyttet til nydyrking. Ansvaret for å begrense omdisponering hviler
i stor grad på kommunene gjennom god kommunal planlegging. Rammene for arealbruken
og vurderinger knyttet til mulig omdisponering legges i kommuneplanens arealdel. Rent
teknisk regnes ikke dyrka/dyrkbar jord som omdisponert før arealet er regulert gjennom
reguleringsplan eller omdisponert med hjemmel i jordlovens § 9. Kommunene rapporterer
omdisponert dyrka og dyrkbar jord ved den årlige KOSTRA-rapporteringen.
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Det er store variasjoner fra år til år hvor mye dyrka og dyrkbar jord som rapporteres omdispo-
nert i Trøndelag. Årlige variasjoner har sammenheng med tidspunkt for detaljplanlegging av
større utbyggingsprosjekt som flyplass på Ørlandet og ny E6 sør for Trondheim. Det er kun i
perioden 2015-2017 det finnes detaljert statistikk på formålet det er omdisponert til. For
Ørland kommune stod Forsvaret for 84 % av omdisponeringa i denne perioden. I Melhus gikk
75 % til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, i hovedsak utbyggingen av E6. I
Trondheim gikk 43 % av omdisponeringa av dyrka jord til boligformål. For Orkanger var det
næringsbebyggelse som utgjorde hovedtyngden. Det varierer fra kommune til kommune
hvilke formål det omdisponeres mest til. Samlet sett for Trøndelag ble det i perioden 2004-
2015 omdisponert mest til formål innen landbruket (24%), dernest til bolig (21%), veg og
bane (15%), idrett og grøntanlegg (13%) og næring + (11%), annet (11%) og fritids-
bebyggelse (5%).

4.6.3 BEHOVS- OG ALTERNATIVSVURDERINGER I KOMMUNEPLANEN

Planleggingen av nye utbyggingsområder må skje i henhold til et reelt behov, dvs. at det må
foreligge grundige behovsvurderinger (se kapittel 4.3). Det skal ikke planlegges for tiltak som
langt overgår behovet i planperioden dersom dette går utover andre viktige samfunns-
interesser, som f.eks. jordvern. Dersom det fremmes forslag som berører dyrka og dyrkbar
jord, må alternativsvurderingene som er gjort synliggjøres. Det må også søkes løsninger som
ikke berører verdifulle kulturlandskap og beitearealer. Beitemark og skog er viktig for
karbonlagring og konsekvensene for naturlig karbonlagring må derfor også vurderes der slike
arealer berøres. Det må tas hensyn til om et planforslag legger opp til et utbyggingsmønster
som kan gi uheldig press på mer verdifulle arealer i senere plansaker. Det skal også legges
vekt på drifts- og miljømessige forhold for jordbruket.

4.6.4 SPREDT UTBYGGING

Spredt utbygging er omtalt i kapittel 4.2.4 og drøftet i sammenheng med transportbehov og
ressursbruk. Spredt utbygging må også vurderes i forhold til et skjerpet jordvern. I følge
Faktagrunnlag om matjord og jordvern skjedde 22% av omdisponeringen av dyrka jord til
bolig- og fritidsbebyggelse uten reguleringsplan. Arealene som er omdisponert etter
dispensasjon består av en rekke enkelttiltak som hver for seg utgjør få dekar, men samlet
for hele fylket en stor andel. De aller fleste av disse omdisponeringene skjer innenfor
arealformål Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). For å ha bedre styring
på dette oppfordres kommunene til å gi tydelige føringer i kommuneplanen for hvor spredt
utbygging kan tillates og hvilke kriterier som gjelder for eventuell omdisponering.

JORDLOVA

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord
må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva
finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til
godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i
området, kulturlandskapet ogdet samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast
omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram
alternative løysingar.

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla
lova skal fremja.

Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett
igang innan tre år etter at vedtaket er gjort. Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller
byggverk vert tekne bort.
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Avveiingene mellom ulike bærekraftshensyn kan være ulike for pressområder og utkant med
fraflyttingsproblematikk, se kapittel 4.2.4.



54 Regional plan for arealbruk

Kulturmiljø

M
Å
L I 2030 HAR TRØNDELAG ET MANGFOLD AV GODT BEVARTE KULTURMILJØER

R13 Kulturmiljøene børsikres og forvaltes som ressurser i areal- og miljøforvaltningen.

• Nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljø skal sikres i kommune-og reguleringsplaner. Kommunene

skal kartlegge og verdivurderelokalt viktige kulturmiljø i plan, og vurdere å sikre disse i

kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Hensynene som skal ivaretas tilpasses hvert enkelt

kulturmiljø, og innarbeides i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner med bestemmelser

og/eller retningslinjer.

• Arealene i viktige kulturmiljø og kulturlandskap bør holdes åpneog nedbyggingog skogplanting bør

unngås.

• I arbeid med by-og stedsutvikling skal verneverdige bygninger og bygningsmiljøses på som ressurser.

Mulighetene for gjenbruk og transformasjon gjennom ny bruk skal utredes.

• Nye tiltak i randsonen rundt viktige kulturmiljø eller kulturlandskap bør utformes slik at deres verdier

og særpreg ikke svekkes.

4.7.1 NY BEGREPSBRUK OG NY REGIONAL PLAN

Begrepet kulturmiljø brukes nå som samlebetegnelse for kulturminner, kulturmiljø og
landskap, jf. Meld. St. 16 (2019-2020) Nye mål for kulturmiljøpolitikken

Trøndelag fylkeskommune utarbeider nå en Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag som
skal vedtas i 2021. RPA omtaler derfor kun overordnede hensyn knyttet til arealforvaltning,
og viser til kulturmiljøplanen for utfyllende informasjon og flere retningslinjer om kulturmiljø.

Kulturmiljø er i RPA plassert i kapittel 4 om by- og stedsutvikling siden svært mange av
interessekonfliktene som berører kulturmiljø skjer i vekstområdene i eller nær by og tett-
steder. Det er viktig at kulturmiljø ivaretas i all arealplanlegging enten det gjelder byområder
eller utmark.

4.7.2 AVKLARING AV VERN OG INTERESSER

Kulturminner, kulturmiljø eller landskap som omtales som «verneverdige» har gjennomgått
en kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig. Arealplanleggingen er den
viktigste prosessen i arbeidet med å klargjøre hvilke kulturmiljø vi skal bevare og hvordan de
skal utvikles. Kulturminneloven slår fast hvilke kulturminner som er automatisk fredet og hva
som kan fredes i enkeltsaker. Dette er kulturminner av nasjonal interesse. Databasen
Askeladden viser hvilke kulturminner som er fredet. De fleste kulturminner, kulturmiljø, og
landskap fra nyere tid har derfor ikke vern gjennom kulturminneloven. Disse skal ivaretas
gjennom plan- og bygningsloven. Det er særlig to forhold som er viktig for å sikre kultur-
minneinteressene på en god måte:

• Kulturminneinteressene må avklares så tidlig som mulig.
• Kulturminner fra nyere tid, bygningsmiljø og landskap som er verneverdige må

kartlegges, og rammer for vern og utvikling må gis i arealplaner.
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Det er viktig at kulturminneinteressene avklares så tidlig som mulig enten i et register eller
en plan. Riksantikvaren har ansvar for å definere de nasjonale, fylkeskommunen de regionale,
og kommunene de lokale interessene. De fleste norske kommuner er i ferd med å vedta sine
kulturminneplaner og utforme lokal kulturmiljøpolitikk. I planprosessene er medvirkningen
og involveringen av innbyggerne viktig. Innbyggerne har rett til å ta vare på kulturmiljø som
de selv velger, og en plikt til å respektere andres (jf. Faro-konvensjonen).

Fylkeskommunen avklarer de regionale interessene for kulturmiljø og landskap i den nye
Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag. Her blir områdene kartfestet og beskrevet. Planen
danner grunnlag for fylkeskommunens engasjement og eventuelle innsigelser. Riksanti-
kvaren avklarer de nasjonale interessene i tre registrere; NB!-registeret for byområder, et
for kulturhistoriske landskap, og et for kulturmiljø. Informasjonen legges inn i Askeladden.

Det er et mål for fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet å sikre et mangfold
av kulturmiljø og landskap som til sammen gir et representativt bilde av den trønderske
kulturhistorien. Samlet sett skal disse synliggjøre et kulturelt og geografisk mangfold fra ulike
tider, jf. (Meld.St. 16 2019-2020) Nye mål for kulturmiljøpolitikken .

4.7.3 KULTURMINNER I BY- OG STEDSUTVIKLING

- Galleri Fenka i Levanger var i tidligere tider både kommunestyresal, fengsel og ungdomsklubb. Nå er
detkunstgalleri. Gatekunstpå den gamle brannstasjonen. Foto: Tove Nordgaard.

Kulturmiljøene er fellesgoder og viktige ressurser i utviklingen av attraktive byer og lokal-
samfunn. Gode bevarte kulturmiljø er viktig for innbyggernes identitet, og for besøkende sin
opplevelse av stedet. I dag krever by- og stedsutvikling at byene og tettstedene i større grad
enn før utvikles innover gjennom fortetting og transformasjon. Godt kunnskapsgrunnlag om
arkeologiske kulturminner både før og etter 1537, bygningsmiljøene og de kulturhistoriske
kvalitetene i trønderske byer og tettsteder, er nødvendig for å unngå at uerstattelige verdier
går tapt. Det gjelder både de iboende verdiene i kulturminnene og mulighetsrommet for
fortetting, men også hva som er spesielt sårbart som følge av klimaendringene.

Bevaring av bygningsmiljø og kunnskap om materialbruk og byggemåter er gode bidrag til
en bærekraftig utvikling. Eksisterende bygningsmasse i byer og tettsteder representerer store
verdier som fortsatt vil være i bruk i 2050. Helhetlige livssyklusanalyser viser at riving og
nybygging ofte gir større klimagassutslipp enn bevaring og gjenbruk. I et bærekraftperspektiv
er det viktig at eksisterende bygninger settes i stand, oppgraderes, brukes eller transfor-
meres. I by- og stedsutviklingsprosesser skal kunnskap om bærekraftig materialbruk og byg-
gemåter tas i bruk, og mulighetene for ny bruk, gjenbruk og transformasjon utredes.
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- Namsos samfunnshusstod ferdig i 1961 og fungerte i mange år som både kulturhus og administra-
sjonsbygg for kommunen. Samfunnshuseter vurdert å ha høy kulturhistorisk verdi både isolert sett og
som sentral bygning i gjenreisningsbyen. De senere årene har deler av bygningen stått tom og det er i
dag behov for omfattende vedlikehold. Kommunen utrederulike løsninger med rehabiliteringalternativt
riving av deler eller hele bygget. Foto: Hilde Arna Tokle Yri.

Verneverdige kulturmiljø og kulturlandskap endres som følge av nedbygging, skogplanting
og gjengroing. Dette er en stor utfordring som det bør tas hensyn til i arealplanlegging og
landbruksforvaltning.

4.7.4 AREALPLANSAKER OG ARKEOLOGI

Alle kulturminner eldre enn 1537 og samiske kulturminner eldre enn 1917 er automatisk
fredet. Det samme gjelder kulturminner under vann (både sjø, innsjøer og elver) som er eldre
enn 100 år. Fra 2020 har fylkeskommunen forvaltningsmyndighet for de fleste automatisk
freda kulturminner utenfor middelalderbyene. Sametinget har tilsvarende myndighet for de
samiske kulturminnene. Automatisk freda kulturminner forteller oss om hvordan menneskene
før oss har levd og brukt landskapet og ressursene rundt seg, og er en ikke-fornybar ressurs.

Alle reguleringsplaner eller andre tiltak som innebærer graving og markinngrep, skal vurderes
av fylkeskommunens arkeologer med tanke på kjente eller mulige automatisk freda kultur-
minner. Dette gjelder både privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter, jf. kultur-
minnelovens §§ 3 og 8. Det er viktig at kulturminneforvaltningen blir involvert tidlig i
prosessen, slik at eventuelle konflikter, nødvendige kartlegginger og tilpasninger kan gjøres
i starten av planarbeidet.

Bruk av gjeldende planverk og andre databaser kan være et godt redskap i arealplanleg-
gingen, slik at man kan vurdere de arealbehov som ulike tiltak medfører. Den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden er et godt verktøy, men man må huske at mange auto-
matisk fredete kulturminner fremdeles ikke er kartfestet eller ligger skjult under bakken.
Områder uten registreringer i dag kan derfor likevel inneholde interessante og viktige funn
og opplysninger om fortidas arealbruk. Askeladden gir heller ikke en fullstendig oversikt og
bør ikke brukes som grunnlag for detaljplanlegging. Det er også viktig å merke seg at selv
om et tiltak kan være unntatt søknadsplikten etter plan- og bygningsloven, kan det være i
strid med bestemmelser i kulturminneloven.
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Naturmangfold og friluftsområder

M
Å
L I 2030 ER VERDIFULLE NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SIKRETOG TILRETTELAGT FOR

ØNSKET BRUK

R14 Virkninger for naturmangfold skal vurderes ut fra den samlede belastning.

• Kommunene skal påse at naturverdiene er tilstrekkelig kartlagt, opplyst og vektlagt før defatter

beslutning om regulering

• Kommunene skal gjennom sin planlegging legge særlig stor vekt på å sikre god tilstand for

økosystemetog ivareta et mangfold av arter og naturtyper.

R15 Kommunenebørkartlegge og verdsette sine friluftsområder,og bruke kartleggingen aktivt.

• Med bakgrunn i kartleggingen bør det lages planer som sikrer traséer for eksisterende og nye

ferdselsårer, -tilrettelagt for alle brukergrupper.

4.8.1 NATURMANGFOLD

Den største trusselen mot naturmangfoldet i verden er nedbygging av arealer. Av artene som
er truet i Norge, er 87 prosent truet på grunn av ulike typer arealendringer. Nye bygg og
anlegg til lands eller til sjøs, nydyrking, drenering, avskoging og oppdemming er noen eks-
empler på hvordan vi endrer artenes leveområder gjennom vår bruk av arealene. For å sikre
at nye utbygginger og tiltak ikke ødelegger viktige naturverdier er det avgjørende at kom-
munene har tilstrekkelig oversikt over naturtyper, arter og deres leveområder lokalt. Både
planområdet og influensområder må kontrolleres, her vil naturbase.no være en nyttig kilde
for flere temaer. Det er også svært viktig at man i plansammenheng vurderer virkninger for
naturmangfoldet ut fra den samlede belastningen og ikke kun basert på en enkelt inngang.
Dette omfatter også vektlegging av økologiske og landskapsmessige sammenhenger på tvers
av kommune- og fylkesgrenser.

Kommunene har et særlig ansvar for å ivareta truet natur og sikre god tilstand for
økosystemene i sin planlegging, blant annet ved å sikre utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven. En kommunedelplan for naturmangfold kan være et godt verktøy for å
få oversikt over og ivareta naturmangfold i kommunen gjennom prioritert arealbruk og tiltak.
Erfaringer fra gjennomført pilotprosjekt, veileder og mulighet for å søke økonomisk støtte for
kommuner som vil utarbeide kommunedelplan for naturmangfold kan også være til hjelp.
Naturmangfoldloven er, sammen med Plan- og bygningsloven, det viktigste virkemiddelet vi
har for å ta vare på naturmangfold i Norge. Loven gjelder for alle sektorer som forvalter eller
tar beslutninger som har konsekvenser for naturmangfoldet
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- Illustrasjonen viser hvordan man primært bør unngå
skade på naturmangfold, dernest avbøte, restaurere og
kompensere. Pilen på venstre side illustrerer at vekten av
natur (hvor høyt man prioriterer natur) vil ha betydning
for hvilke valg man tar.
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4.8.2. FRILUFTSOMRÅDER

- Midtsandtangen er et statlig sikret friluftsområde og svært mye brukt til rekreasjon og bading.
Området har turstier og ulike leke- og aktivitetsanlegg for alle aldersgrupper. Her er det lagt stor vekt
på universell utforming. Foto: Ann Jori Romundstad, Miljødirektoratet.

Muligheter for å drive friluftsliv er et velferdsgode som skal sikres i befolkningen, som et
bidrag til livskvalitet, trivsel, bedre folkehelse og bærekraftig utvikling. Det er mindre sosial
ulikhet i deltakelse i friluftsliv enn i annen form for fysisk aktivitet (HUNT3).
Allemannsretten gir alle nordmenn rett til å ferdes fritt i utmark. Retten gir imidlertid ingen
garanti mot omdisponering til andre formål. Verdifulle friluftsområder trues kontinuerlig av
nye byggeprosjekt og endret arealbruk. Når byer- og tettsteder vokser, øker presset på
omkringliggende grønne arealer, også de som benyttes aktivt som turområder. Økt
befolkning har behov for større arealer til friluftsliv som et resultat av nedbygging.

Strandsoneareal har lenge opplevd et sterkt utbyggingspress til fritidsboliger, boligprosjekt
og ulike typer næringsaktivitet. Strandsone som er tilgjengelige for friluftsliv er blitt en
begrenset ressurs i pressområdene. Kartleggingene av inngrepsfrie naturområder viser at
presset på norsk natur øker, og at det er energisektoren (kraftlinjer, småkraftverk og
vindkraftutbygging) som de seneste årene har redusert de inngrepsfrie områdene mest. Fra
2015 ble det mulig for kommunene å opprette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, noe
som kan gi støy og andre belastninger i natur- og friluftsområder.

Kommunene har gjennom sin arealplanlegging et viktig ansvar for å sikre at verdifulle frilufts-
områder og inngrepsfrie naturområder opprettholdes for ettertiden. Der det forventes befolk-
ningsvekst må det også planlegges og sikres nye områder til friluftsliv og aktivitet. Regionale
friluftsområder som dekker behov utover eget nærmiljø, kan være turområder for tradisjonelt
«klassisk» friluftsliv og badeplasser, men også mer anleggsbasert friluftsliv som skating, golf
og vannsport.

Kommunene oppfordres til å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser mot markaområder og
friluftsområder i kommunale arealplaner ved å bruke hensynssoner eller arealformålet
grønnstruktur.
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Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
For å kunne sikre verdifulle friluftsområder, og planlegge nye, er det nødvendig å ha kunn-
skap om hvor de ligger. Det har manglet en samlet oversikt over hvor de viktigste frilufts-
områdene befinner seg. Det er derfor igangsatt et arbeid med å kartlegge og verdsette fri-
luftsområdene i kommunene i Trøndelag. Kartleggingen gjennomføres ved bruk av nasjonal
metodikk for kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder (lenke). Dette vil gi et bedre
og mer enhetlig grunnlag for prioritering av hvilke områder som bør sikres og tilrettelegges,
og gi et bedre faglig grunnlag for å ivareta friluftslivsinteressene i all planlegging. Alle
kommunene i Trøndelag har nå startet arbeidet, og det forventes at alle er i mål innen
2022.

Temakartene som kommer fra kommunene sin kartlegging og prioritering vil være et godt
grunnlag for å unngå nedbygging av viktige friluftsområder og for å planlegge nye. De vil
også være nyttige verktøy når kommunene skal utarbeide planer for sammenhengende sti-
og løypenett, se Prosjekt for friluftslivets ferdselsårer. Når kommunen planlegger sti- og
løypenett er det viktig å tilrettelegge for ulike brukergrupper, sikre gode forbindelser mellom
boliger og friluftsområder og mellom ulike friluftsområder, også når forbindelsene går mellom
flere kommuner.

Kommunene skal følge Miljødirektoratets veiledning ved opprettelse av snøscooterløyper.

Sikring av friluftsområder
Et nødvendig tiltak for å ivareta verdifulle og viktige friluftsområder for fremtiden er statlig
sikring, enten ved oppkjøp eller langsiktige servituttavtaler. Staten medvirker til at kom-
muner og friluftsråd kan kjøpe eller inngå leieavtaler om varig eller langsiktig bruksrett til
verdifulle friluftsområder for allmenn benyttelse. Allemannsretten hjemler retten til fri ferdsel
i utmark basert på god ferdselskultur. I Trøndelag finnes i dag 122 statlige sikrede frilufts-
områder, se naturbase.no. Fra 1.1.2020 er oppgaver knyttet til forvaltning av disse områdene
overført fra Fylkesmannen til fylkeskommunene. Se Miljødirektoratets veileder for å søke
statlig sikring av friluftslivsområder.

Trøndelag har en stor andel av landets offentlig eide utmarksarealer, og er det fylket med
nest flest aktive jegere i absolutte tall. Det er viktig å sikre at allmennheten også i fremtiden
har tilgang til gode og rimelige jakt- og fiskeområderi regionen. For god og sikker jakt kreves
tilgang til skytebaner. Tilgangen til skytebaner er særlig under press rundt de største byene.

Samarbeid om tilrettelegging
Frivillige organisasjoner er sentrale bidragsytere når det gjelder tilrettelegging for ulike
friluftslivsaktiviteter. Det er derfor viktig at kommunene som arealplanmyndighet har tidlig
og tett dialog med relevante friluftslivsaktører og lokale lag og foreninger for å i fellesskap
sikre god forvaltning av naturgrunnlaget for friluftslivet. Mulighetene for å etablere
attraktive tur- og skiløyper, områder for bading og sjøaktiviteter, jakt og fiske etc.
fastsettes i stor grad gjennom arealplanleggingen. Mange friluftsaktiviteter berører områder
i flere kommuner slik at samarbeid på tvers av kommunegrensene også er nødvendig for å
oppnå gode løsninger.
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- T.v.: Peilehytta i Steinkjer – tilrettelagt nærturmål med mye besøk. Foto: NT-Turistforening.
T.h.: Pilgrimsvandring Skarddørra. Foto: Mattias Jansson.

Deler av arealene i Trøndelag har status som nasjonalpark og landskapsvernområde. For
disse gjelder egne regler for tilrettelegging. Allmennheten gis anledning til å utøve det enkle
friluftslivet og i noen av parkene er det merkede stier og hytter med tilbud om overnatting/
servering. Nasjonalparker oppsøkes ofte av de som søker stillhet, ro og uberørt natur. Alle
nasjonalparker skal ha en egen besøksstrategi innen 2020. I disse legges føringer for
besøksforvaltningen, og målet er å legge til rette for og styrke bruken av verneområder slik
at opplevelsen for den besøkende og den lokale verdiskapinga blir størst mulig. På denne
måten øker forståelsen for vernet og verneverdiene ivaretas.

Ved tilrettelegging for friluftsaktivitet bør det avklares tidlig om det kan være mulige areal-
konflikter knyttet til drikkevannskilder. Drikkevann omtales nærmere i kapittel 4.9. Til rette-
legging av områder for friluftsliv berøres også i kapittel 5.4 om fritidsbebyggelse og reise-
livsnæring, samt delvis også i kapittel 5.1 om jord- og skogbruk, 5.2 om Reindrift og 5.3 om
Strandsoneforvaltning.
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Vannforvaltning og drikkevann

M
Å
L I 2030 HAR ALLE DELER AV TRØNDELAG GODT VANNMILJØ OG SIKKER TILGANG PÅ

DRIKKEVANN

R16 Nedslagsfelt for drikkevannskilder skal sikres som hensynssone eller bestemmelsei

kommuneplanens arealdel.

• Det skal ikke etableres nye byggeområder eller annen arealbruk i drikkevannskilders nedslagsfelt som

kan representere fare for forurensing.

• Kommunen bør gjøre en samlet risikovurdering av arealbruk og aktivitetfor å beskyttedrikkevann.

4.9.1 VANNFORVALTNING ETTER VANNFORSKRIFTEN

Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet, og har ansvar for at miljømålene i
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) oppnås. For å ivareta miljø-
tilstanden i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann setter vannforskriften krav om utarbeid-
else av regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram. Gjeldende plan for
Trøndelag dekker perioden 2016-2021. Ny revidert plan er under utarbeidelse og vil gjelde
for perioden 2022-2027 Planprogram. Noen sentrale tema i den nye planen vil være; - klima-
endringer, klimatilpasning og flom, drikkevann og badevann, hensynet til sjøørreten og elve-
musling, forurensning, avløp, vannkraft, infrastrukturutbygging og akvakultur. RPA viser til
den nye vannforvaltningsplanen for 2022-2027 (se vannportalen.no) for mer detaljerte
føringer for vannmiljø.

- Vannområderi Trøndelag vannregion.
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Ifølge vannforskriften § 4 skal alle vannforekomster ha minst god økologisk og god kjemisk
tilstand. Vann er grenseoverskridende, så for å kunne oppnå miljømålene må forvaltningen
jobbe på tvers av kommune-, fylkes- og landegrenser. Flere av vannforekomstene og deres
nedbørfelt i Trøndelag vannregion strekker seg inn i fylkene Nordland, Møre og Romsdal og
Innlandet, samt over grensa til Sverige. Trøndelag vannregion er inndelt i 10 vannområder
med hver sin vannområdekoordinator som sammen med kommunene og fylkeskommunen
jobber med vannforvaltning i regionen Trøndelag. God vannforvaltning krever samarbeid. Det
er viktig at mulige konsekvenser for vannmiljø blir avklart tidlig i alt planarbeid.

- Grønningen i Snåsa kommune. Foto: Sigurd Kristiansen.

4.9.2 DRIKKEVANN

Sikring av fremtidig tilgang til drikkevann er en nødvendig forutsetning for bærekraftig sam-
funnsutvikling. Utbyggingspress, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer vil medføre økt
fare for forurensning av drikkevannsforekomstene i tida fremover, samtidig som behovet for
drikkevann øker. I Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) stilles
det krav til vannverkseiere om sikker levering av nok og kvalitetsmessig trygt drikkevann.
Det er en viktig kommunal oppgave å sikre vannforekomstene, og spesielt drikkevanns-
forsyning, i arealplanleggingen. Det presiseres at det ikke skal tilrettelegges for
kommersialisering av drikkevann, det vil si ikke legges til rette for salg av drikkevann via
ledningsnettet til andre enn abonnentene/selvkostforvalter. Drikkevannskildene skal gis
tilfredsstillende og langsiktig beskyttelse mot forurensning og forringelse.

Drikkevannskildene i Trøndelag er både overflatevann og grunnvann. De største drikkevanns-
kildene er innsjøer. En studie for Trondheim kommune utarbeidet av SINTEF i 2016 viser at
med forventet befolkningsutvikling, og med nåværende drikkevannskilder, vil kildenes kapa-
sitet bli for liten omkring 2050. Nye kilder må derfor utredes. En studie av behov og mulighet
for framtidig interkommunalt samarbeid for drikkevann- og avløp utarbeidet av Kinnei i 2019,
peker på Selbusjøen og Snåsavatnet som de største innsjøene i fylket som mulige fremtidige
drikkevannskilder. Dette vil kreve beskyttelsestiltak i kildenesnedslagsfelt, som vil ha vesent-
lig betydning for arealdisponering. Dette vil kreve en omfattende utredningsprosess og berøre
mange kommuner. Nødvendige trinn i tidlig fase i en slik prosess vil være nærmere utredning
av forsyningsbehov, vurdere behov for å ta i bruk nye kilder, og eventuelt utrede aktuelle
kilder.

Forslag til nye arealplaner og tiltak innenfor nedbørsområdene til drikkevannskildene skal
høres hos berørte vannverkseiere og Mattilsynet slik at mulige konsekvenser blir vurdert. Det
skal også gjøres en vurdering av kapasitet og kvalitet av drikkevannsforsyning når det settes
av nye områder til boliger, institusjoner, fritidsboliger, næringsområder mv. som er avhengig
av tilstrekkelig drikkevann. Det anbefales at kommunene tar inn krav i kommuneplanen om
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at det i forbindelse med detaljreguleringsplaner for tiltak som krever drikkevannsforsyning,
skal legges ved vann- og avløpsplan.
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5 N a t u r b a s e r t n æ r i n gs u t v i k l i n g

Naturbasert næringsutvikling som følger opp bærekrafts målene

Å styrke Norges rolle som leverandør av fornybar energi, er et av fem
prioriterte innsatsområder i klimapolitikken. Trøndelag har flere kraft-
selskap som bidrar med vann- og vindenergi, samt med utvikling av
nye fornybare energikilder.

Trøndelag er også i posisjon til å kunne utvikle teknologi og strukturer
for å øke energieffektivitetsraten, bådei vår region, nasjonalt og inter-
nasjonalt.

Trøndelag er rik på naturressurser, og kan, ved å legge en større andel
av verdikjeden lokalt, bidra til en bærekraftig og effektiv forvaltning.

Bevissthet om bærekraftig ressursutnyttelse blant offentligeog private
aktøreri regionen, vil styrke vår konkurransekraft.

Havet er kilde til betydelig verdiskaping i Trøndelag.

De marine næringene påvirker livet i havet i ulik grad. En kunnskaps-
basertog bærekraftig forvaltning av økosystemene i havet og langs
kysten, er avgjørende for fortsatt vekst og utvikling.

Skog, våtmarker, fjellområder og dyrkajord har hver for seg øko-
systemer og habitater som må ivaretas for at det biologiske mangfoldet
ikke skal forringes.

En bærekraftig reindrift fordrer balanse mellom antall rein, tilgang på
beitearealer og økonomi. Beiterettigheter på tvers av kommunegrenser
må sikres.

FNs bærekraftsmål skal være en del av grunnlaget for all samfunns- og
arealplanlegging. Balansen mellom utnyttelseog ivaretagelse av natur-
ressursenefordreren kunnskapsbasert tilnærming.

Når vi står overfor målkonflikter og må foreta krevende avveiinger, skal
vi søke de bærekraftige løsningene.

Naturbasert næringsutvikling har ofte konsekvenser for flere aktører
eller omfatter arealer på tvers av eiendoms-, kommune- eller fylkes-
grenser. God samhandling mellom forvaltningsnivåer eller mellom
offentlige og private aktører,er viktig for å nå målet omen overordna
bærekraftig ressursforvaltning.
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Jordbruk og skogbruk

M
Å
L I 2030 HAR TRØNDELAG EN BÆREKRAFTIG PRODUKSJON AV MAT OG BIORÅSTOFF

R17 Kommunene skal i kommuneplanen gi arealstrategiske føringer for LNFR-områdene.

• Jordbruksarealene skal disponeres slik at de støtter opp under målet om Trøndelag som Nord-Europas

matregion nr.1.

• Nydyrking og jordflytting bør omtales i kommunale planer med krav til utredninger og samlet

vurdering av bærekraftog konsekvenser for klima.

• Kommunene bør gjennom arealplaner sikre gode betingelser for aktivt beitebruk.

• Kommunene bør fastsette bestemmelser foromfang, lokalisering og utforming av bygninger og anlegg

til landbruket i kommuneplanens arealdel.Nye landbruksbyggskal ikke plasseres på jordbruksjord

dersom det finnes alternativer som i større grad ivaretar jordvernet.

• Skogbruksarealene skal disponeres slik at de både gir økt tilgang på trevirke og vesentlige

klimabidrag gjennom lagring og binding av karbon.

• Produktive skogarealer bør ikke omdisponeres. Før eventuell omdisponering av produktiv skog skal det

vurderes kompenserende tiltak som opprettholder skogens karbonopptak i regionen.Ved rullering av

kommuneplanens arealdel bør kommunen vurdere om produktive skogarealer som er avsatt til

utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan og ikke regulert,skal tas ut.

• Vernskogens funksjon for å unngå klimaskader i mat-og skogproduksjon skal opprettholdes.

R18 Primærnæringene må tilpasse seg klimaendringer i sin arealbruk og øke opptak og lagring av

karbon i vekster og jordsmonn.

• Tiltak for å ivareta naturmangfold og vannmiljø skal prioriteres og omdisponering av myr og våtmark

unngås.

5.1.1 OMRÅDENE AVSATT TIL LNFR-FORMÅL MÅ FORVALTES BÆREKRAFTIG

Jordbruk og skogbruksområder (L) inngår sammen med natur-(N), frilufts-(F) og reindrifts-
områder (R) i samme arealkategori LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. I sum utgjør
LNFR-arealene den klart største andelen av totalarealet i kommuneplanen. Omdisponering av
LNFR-formål til andre formål er en aktuell problemstilling i hele fylket. Jordvern er omtalt i
kapittel 4.6. Utbygging av fritidsboliger i kapittel 5.4 berører ofte både dyrka og dyrkbar jord,
beiteområder og drivverdig skog. I tillegg til omdisponering er det viktig at kommunene har
et aktivt forhold til endringer av arealbruken innen LNFR-formålet. Samleformålet LNFR
rommer mange interesser; jordbruk, skogbruk, naturmangfold(vern), friluftsliv og reindrift.
Innenfor LNFR-arealene kan det være store målkonflikter. Nydyrking kan gå på bekostning
av naturmangfold og skogbruk. Myrarealer tillates ikke lenger dyrket opp. Skogvern kan
redusere tilgjengelige arealer for skogsdrift. Tidligere beiteområder plantes til med skog.
Samtidig reduseres det totale arealet produktiv skog. En bærekraftig og klimavennlig forvalt-
ning av LNFR-arealene krever kunnskap, samordning og vilje til å se helhet.

Arealdisponeringen i LNFR-områdene styres i stor grad gjennom andre lovverk og ordninger
enn plan- og bygningsloven. Ulike arealdisponeringer i de produktive jord- og skogbruks-
områdene har stor betydning både i næringssammenheng og for oppnåelse av natur- og
klimamål. De viktige sammenhengene og gjensidige konsekvensene av arealbruken innenfor
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og utenfor LNFR-arealene gjør at også mer detaljerte betraktninger knyttet til LNFR-arealene
bør inngå i en samlet arealstrategi for kommunene. Det er nødvendig å kategorisere LNFR-
arealene og gi bestemmelser og retningslinjer for de ulike delområdene gjennom kommune-
planens arealdel.

5.1.2 JORDBRUK

- Lokalprodusert og kortreiste matvarer opplever økt etterspørsel. Foto: Rågo

Nord-Europas matregion nr. 1
Trøndelags rolle som matprodusent er betydelig, med om lag 20 prosent av landets produk-
sjon i 2019. Trøndelag har fortrinn ved å ha stor allsidighet i produksjon, med både plante-
og husdyrproduksjon som muliggjør vekstskifte og god utnytting av gjødsel. Robust
plantemateriale er en forutsetning for å oppnå sunn og trygg mat. Høy produksjon per dyr er
et resultat av god dyrevelferd, og er i tillegg klimasmart. Bærekraftig forvaltning av
produksjonsressursen dyrka jord og beiter, er grunnlaget for stor verdiskaping.

Fylket har en betydelig korn- og grønnsaksproduksjon som brukes direkte som mat eller som
fôrkorn til husdyrproduksjonen. Trøndelag har også en allsidig og stor grasbasert melk- og
kjøttproduksjon som bruker arealer som ikke kan benyttes til annen planteproduksjon.
Trøndelag er selvforsynt med energiråvare til matproduksjon fra gras, beiter og fôrkorn. Som
proteinkilde i kraftfôrproduksjon til husdyr importeres noe fôrråvare. Nye og mer robuste
kveitesorter er under utprøving for å øke andelen egenprodusert proteinråvare.

Lokal råvareproduksjon av mat og fiber er hovedårsaken til at industri og foredlingsanlegg
etableres og utvikles i Trøndelag. Regionen må derfor verne om produksjonsressursene og i
tillegg være i stand til å levere råvarer til industri og foredlingsanlegg på konkurransedyktige
vilkår. Dette er ett av de viktigste bidragene for å sikre komplette verdikjeder, slik at regionen
kan ha en ledende rolle innenfor industriell biomasseforedling. Komplette verdikjeder
regionalt er også svært viktig for primærlandbruket. Tilstedeværelse av industri og foredlings-
anlegg regionalt sikrer trygg og forutsigbar avsetning for trønderske råvarer, og bidrar til
verdiskaping i hele fylket.
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Trøndelag har potensial for vekst innenfor produksjon av matkorn, poteter, grønnsaker, frukt
og bær. Dette forutsetter at store deler av den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen prioriteres
i de områdene som er best egna for grasdyrking og som har gode beiteressurser. Med basis
i gårdsbruk med tradisjonell volumproduksjon og seterdrift er det også utviklet nye land-
bruksbaserte næringer innenfor videreforedling og lokalmat, grønn omsorg og naturbasert
reiseliv og annen tjenesteyting. Dette har gitt grunnlaget for et av Trøndelag sine utviklings-
mål i strategien Et verdiskapende Trøndelag, «Trøndelag er Nord-Europas matregion nr. 1».

Matsikkerhet og jordbruk
Med utgangspunkt i klimakrisen og flere globale sykdomsepidemier på 2000-tallet, har
fokuset på selvforsyning og kriseberedskap økt. Selvforsyningsgrad beskriver hvor stor del
av matvareforbruket som kommer fra egen produksjon. Trøndelag vil spille en viktig rolle for
å heve selvforsyningsgraden i Norge basert både på jordbruket og havbruket. Areal som
grunnlag for jordbruksproduksjon må ivaretas, og selve produksjonen må forberedes på et
klima som er i endring.

Nydyrking
For å øke produksjonsgrunnlaget dyrkes det opp mye nytt areal i Trøndelag. I 2019 ble det
godkjent ca. 6000 dekar areal for nydyrking i Trøndelag, noe som plasserer Trøndelag i
toppen på nydyrkingsstatistikken for landet (kun Innlandet dyrket opp mer). I Trøndelag var
arealet godkjent for nydyrking nesten tre ganger så stort som det omdisponerte i perioden
2013-2019, men det er stor kvalitetsforskjell mellom tapt og nytt areal. 73 % av det dyrkbare
arealet i Trøndelag er i klimasoner som er uegnet for matkorndyrking. Nedbygd dyrka jord
kan derfor i liten grad erstattes ved nydyrking, men nydyrking er likevel viktig for den totale
matproduksjonen.

Det er flere potensielle arealkonflikter knyttet til nydyrking. Blant annet er 35 % av det dyrk-
bare arealet i Norge myr, og oppdyrking av myr gir utslipp av klimagasser. Stortinget vedtok
11. april 2018 endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr. Myr lagrer karbon, har et
rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Nydyrking krever også utredning
av konsekvenser for vannmiljø, naturmangfold og økosystemer, kulturminner og skogs-
arealer av god kvalitet. Også produktive skogområder og beitearealer bidrar med karbon-
fangst. Kommunene må i hvert enkelt tilfelle foreta avveiing av om nydyrking er bærekraftig.

Jordflytting
I regjeringens jordvernstrategi er jordflytting beskrevet som en siste utvei for å ta vare på
matjord. Innenfor jordbruket er det mye erfaring med planering av dyrka jord. Men det er
behov for mer kunnskap om ulike konsekvenser av jordflytting og metoder for å oppnå god
kvalitet på nytt areal. NIBIO utarbeidet i 2017 en veileder Planering og jordflytting. I de
tilfeller der omdisponering er uunngåelig bør det gjennomføres kompenserende tiltak i
henhold til en plan som sikrer at jordressursen ivaretas på best mulig måte, jfr. R12. Det er
mulig å flytte de aller fleste typene jordsmonn til nye arealer, utfordringen kan være å finne
egnet nytt areal og kostnader med transport og opparbeidelse. Noen viktige hensyn å ta er
vurdering av grunnforhold og mulig rasfare, kulturlandskapshensyn, mulige kulturminner,
konsekvenser for vannmiljø og fare for spredning av plantesykdommer. Krav om jordflytting
bør tas inn i kommuneplanens arealdel der dette er aktuelt, med krav om detaljerte føringer
og utredninger som del av reguleringsplan.

Redusert utmarksbeite og gjengroing
Som en følge av endringer innen landbruket, utfordringer med rovdyrpolitikken, varmere
klima og befolkningsnedgang med færre aktive gårdsbruk i deler av Trøndelag har gjengroing
av beitemark og enkelte steder også tidligere dyrka jord, blitt en utfordring. Når utmarksbeite
og seterdrift reduseres og beitedyr ikke lenger holder nede busker og trær vil det biologiske
mangfoldet endres. Kulturlandskap som slåttemark, beitemark og kystlynghei er blant de
mest truede naturtypene i Norge. Et aktivt beitebruk er viktig i en bærekraftig mat-
produksjon. Et kultivert kulturlandskap har også stor betydning for regionens attraktivitet
som reiselivsmål.
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Landbrukets egen nedbygging av dyrka jord.
I Faktagrunnlag om matjord og jordvern fremgår det at hele 24 % av all faktisk nedbygging
av dyrka jord i Trøndelag skyldes landbruket selv. Byggevirksomhet på dyrka og dyrkbar jord
i forbindelse med landbruksvirksomhet krever verken omdisponeringstillatelse etter jordloven
§ 9 eller dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel. For å unngå landbrukets
egen nedbygging av arealressursene må kommunene i sterkere grad påvirke plassering og
utforming av landbruksbygg. Der det finnes gode alternative plasseringer av nye
driftsbygninger, lager, redskapshus og veksthus som ikke berører dyrka eller dyrkbar jord,
må disse velges. Kommunene bør også fastsette bestemmelser for omfang, lokalisering og
utforming av bygninger og anlegg til landbruket i kommuneplanens arealdel.

5.1.3 SKOGBRUK

Skogen har et stort potensial for verdiskaping samtidig som den bidrar til å redusere
klimautfordringene gjennom binding av CO2.

Skogen gir verdiskaping gjennom foredling av trevirke, og som råstoff for en rekke
produkter. Produksjonsverdiene i skognæringa Trøndelag lå på over 9 milliarder kroner i
2018 (jf. TFoU notat nr. 10 2019). I den nasjonale strategien for den skogbaserte
verdikjeden, SKOG22 (2015), ble det lagt til grunn et potensial for en firedobling av
omsetninga nasjonalt i skognæringa fram mot 2045. Skogklyngen i Trøndelag
«WoodWorks!» har et ambisjonsnivå som ligger høyere enn SKOG22. En slik vekst betinger
bruk av tre og trefiber til nye produkter, og på nye markedsområder, utviklet gjennom
innovasjon og forskning.

Skog gir også et viktig klimabidrag med opptak av CO2 gjennom fotosyntesen, og lagring
av karbon i biomasse, jordsmonn og treprodukter. I tillegg bidrar produkter av tre til å
redusere bruken av energi og materialer med større klimabelastning. I 2016 stod skog og
andre landareal nasjonalt for et netto opptak av CO2 som svarte til om lag halvparten av de
totale klimagassutslippene, dvs. 24,4 av 53,3 mill. tonn. Trøndelag sin andel var på om lag
4,0 mill. tonn. Gjennom et aktivt skogbruk med tilplanting av nye områder, tettere planting
etter hogst, planteforedling m.m. er potensialet for økt karbonbinding betydelig.
Miljødirektoratet har beregnet at disse tiltakene, avhengig av omfang, kan øke opptaket
årlig med omtrent 3 mill. tonn CO2 innen 2050.

Skogbrukets produksjonsarealer
Skogressursene må forvaltes i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Et aktivt skogbruk vil
både gi grunnlag for økt uttak av skogråstoff og økt lagring av CO2. Dette medfører at hogst-
moden skog må benyttes, og deretter forynges gjennom planting og videre skjøtsel.

Resultatkontrollen i skogbruketdokumenterer at om lag 10% av arealet som hogges i Trønde-
lag avskoges permanent. Disse arealene tas i bruk til andre formål enn skogproduksjon, og
vil derfor redusere både skogbrukets verdiskaping og karbonopptak. Tall fra
resultatkontrollene 2015-2019 viser at:

• 40% av avskoget areal er tenkt omdisponert til nydyrking
• 43% av avskoget areal er tenkt omdisponert til beite
• 7% av avskoget areal er omregulert til bebyggelse e.l.
• 10 % til andre formål

Jordbruket står for om lag 83% av det tapte skogarealet. Avskogingen kan forklares med
endringen som har skjedd innen landbruket med flere store bruk og mange mindre enheter
som går ut av drift. Det er en utfordring at mange ikke oppfyller foryngelsesplikten i skog-
bruket og driveplikten i jordbruket. Med dette utgangspunktet er det grunn til å spørre om vi
forvalter arealene som landbruket har til rådighet på en smart nok og langsiktig god måte.
Omdisponering av produktivt skogsareal til andre formål bør i størst mulig grad unngås. Ved
nødvendige omdisponeringer bør avbøtende tiltak iverksettes slik at tapt karbonopptak kan
kompenseres med økt opptak på andre skogareal. Eksempler på slike avbøtende tiltak på
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andre skogareal kan være redusert ungskoghogst, tettere planting, gjødsling og etablering
av skog på nye arealer.

For å optimalisere både jord- og skogbruksproduksjonen, samt karbonforvaltninga vil det
være behov for sterkere styring og større helhetstenking knyttet til forvaltningen av LNFR-
arealene. Store deler av LNFR-arealene er i privat eie. Regionale myndigheter og kommunene
har et felles ansvar å sikre en god helhet.

Vernskog
Vernskog (eller verneskog) dekker store arealer i Trøndelag. Det er for det meste skog mot
kyst og fjell som er definert som vernskog. Disse er kartfestet og er underlagt et eget
forvaltningsregime. Vernskog har som funksjon å verne bebyggelse, mat og skogproduksjon
mot vær og vind eller skred og ras.

Skogen som biotop og rekreasjonsområde
Skogsarealer kan være svært viktige for naturmangfoldet gjennom å være biotop for mange
typer lav, sopp, fuglearter som hakkespetter, storfugl og orrfugl. I Trøndelag har vi også
store områder med boreal regnskog (kystgranskog) med bl.a. flere sjeldne lavarter. Sårbare
skogsarealer bør skjermes for inngrep og tiltak som kan forringe og true biologisk mangfold.

Skogene i Trøndelag er også viktige rekreasjonsområder for innbyggerne i fylket. Skogsdrift
og friluftsliv kan i stor grad utøves parallelt om det tas hensyn. I bynære strøk bør det tas
særlige hensyn til friluftslivet. Mange steder vil skogsbilveger gjøre utmarka mer tilgjengelig
for allmennheten. Samordning av sti- og løypenett og skogsbilvegnett kan ofte være
hensiktsmessig. Skogsarealene i Trøndelag er arena for jakt på storfugl og elg mv. Forvalt-
ning av fugl og dyrebestand og arealplanlegging innen LNFR-områdene bør samordnes.

Skogens klimabidrag
Skogens rolle blir stadig viktigere for å kunne nå natur- og klimamålene. I regjeringens
strategi Skog- og trenæringa - ein drivar for grøn omstilling (2019) gis framtidsskogens
klimapotensial en sentral rolle i arbeidet med å oppfylle Norges klimaforpliktelser. Miljø-
direktoratets tjeneste «Utslipp og opptak fra skog og arealbruk» viser at det for Trøndelag
har skjedd negative endringer i utslipp og opptak grunnet endret arealbruk i perioden fra
2010 – 2015. Her er det stort potensial for forbedring i årene som kommer.

- Skogplanting og bioenergi med karbonfangst og -lagring er to tiltak som bidrar til å fjerne CO2 fra
atmosfæren. Illustrasjon: Norges Skogeierforbund
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5.1.4 KLIMAOMSTILLING OG PRIMÆRNÆRINGENE

Regional strategi for klimaomstilling beskriver hvordan vi skal oppnå et klimanøytralt Trønde-
lag i 2030. Karbonbinding er et eget temaområde i strategien. Trøndelag har naturgitte
forutsetninger for å nå ambisiøse mål om karbonbinding knyttet til jord-, skog,- og havbruk.
Det er antatt at opp mot 80 prosent av karbonet som er bundet på land, er bundet opp i
jordsmonnet. Dette er tre ganger mer enn i atmosfæren. Alle inngrep i jordsmonnet og
vegetasjonen påvirker karbonbalansen. For at landbruket skal bidra til å bremse klima-
endringene, må karbonperspektivet knyttet til arealdisponeringene vies stor oppmerksomhet.

Innen jordbruket er klimagassutslipp fra husdyr godt kjent, men det skjer også store utslipp
i forbindelse med jordbearbeidinga. Det er særlig på åkerarealer at utslippene er store. Aktivt
beitebruk er et positivt klimatiltak. I skogbruket skjer det utslipp i forbindelse med hogst og
planting. Det slippes ut klimagasser i forbindelse med skogsvegbygging, ved bruk av skogs-
maskiner og markberedning. Alle primærnæringene må gå fra bruk av fossil energi til
fornybar energi; enten elektrifisering eller erstatte fossilt drivstoff med andre generasjons
biodrivstoff.

Utvikling av klimarobuste arter i landbruket og kortere sesong med tele krever tilpasning fra
næringene. For de naturbaserte næringene er tapet av biologisk mangfold en risiko. Nye
sykdommer og mindre robusthet i det som dyrkes øker sårbarheten. Tiltak for å ivareta
naturmangfoldet kan bli vinn-vinn løsninger i form av lavere erosjonsrisiko i landbruket og
redusert flomfare gjennom restaurering av myr og våtmark. Ved ivaretakelse av artsmang-
foldet vil næringen være langt bedre rustet til å motstå de kommende klimaendringene.
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Reindrift

M
Å
L I 2030 ER BEITERESSURSENE FOR DEN SØRSAMISKE REINDRIFTA IVARETATT

R19 Kommuner med reindriftsarealer skal omtale og ha en strategi for reindrifta i kommuneplanen

• Reindrifta skal involveres så tidlig som mulig i planprosessene og kontakten med næringa bør

dokumenteres.

• Helhetlige konsekvensutredningerfor reindrift bør utarbeides ved revidering av kommuneplanens

arealdel. Konsekvenser må vurderes ut ifra en samlet effekt om det er flere inngrep.

• Kommunene bør søke samarbeid over kommune-og riksgrenser i tilfeller hvor konsekvensene for

reindrifta av planer og tiltak nødvendiggjør helhetlige kommuneoverskridende vurderinger.

R20 Arealbruk som har negative konsekvenser for viktige reinbeiteområderskal unngås

• Utbygging i minimumsbeiter og særverdiområder bør unngås.

• Kommuner bør ha god dialog med reindrifta i forbindelse med planlegging av sti-og skiløypenett samt

rekreasjonsløyper for snøscooter. Eksisterende infrastruktur i utmarka bør brukes framfor å etablere

nye ferdselsåreri områder som er sårbare for reindrifta.

5.2.1 REINDRIFTA ER EN VIKTIG BÆRER AV SØRSAMISK KULTUR

Reindrifta danner grunnlag for kulturell identitet og språk, og opprettholder samisk
tradisjonskunnskap om naturen. Beitearealene er helt vesentlige for reindriftas fremtidige
eksistens. Arealene utfordres i dag av utbyggingsinteresser.

Alle reinbeitedistriktene i Trøndelag har beiteområder over flere kommuner. Eksempelvis har
tre reinbeitedistrikt beiteområder i hele eller deler av minst 10 kommuner. Reindrifta er kom-
muneoverskridende og ivaretakelse av beiteressursene angår store deler av fylket.

Dagens reindriftspolitikk bygger på en tredelt målsetting om en økologisk, økonomisk og
kulturell bærekraftig reindrift, der økologisk bærekraft står særlig sentralt. Økologisk bære-
kraft betyr et reintall tilpasset beitegrunnlaget og man ønsker derfor å arbeide for en bedre
sikring av reindriftens arealer (Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken og Meld.
St. 32 (2016/2017) Reindrift).

Den samiske befolkningen i Norge har status som urfolk, og samenes rettigheter som urfolk
har de seneste tiårene blitt styrket, både gjennom internasjonal og norsk lovgivning. Grunn-
lovens § 108 pålegger staten å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan
sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Reindriftslovens § 3 om Forholdet
til folkeretten er tydelig på at reindrifta er en sentral del av samisk kultur. Reindrifta er den
viktigste møteplassen i det samiske samfunnet for ivaretakelse av språket og tradisjonene.
Spesielt viktig er reindrifta for den sørsamiske befolkningen. Det er rundt 1500 personer i
Norge og Sverige som behersker sørsamisk språk i dag, og sørsamisk er derfor på Unescos
liste over alvorlige truede språk. Med utgangspunkt i Norges folkerettslige forpliktelser
ovenfor den samiske befolkning vil reindrifta som urfolksnæring i de fleste tilfeller derfor ha
forrang foran de fleste andre interesser i utmarka.
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5.2.2 OPPDATERT KUNNSKAPSGRUNNLAG – ET VERKTØY FOR GOD
PLANLEGGING

Kartgrunnlag
Reindriftsforvaltningen skal gjennom kontakt med reinbeitedistriktene holde arealbrukskart
for alle reinbeitedistriktene i Trøndelag oppdatert. Kartene viser reindriftas ulike sesong-
beiter, trekk- og drivingsleier. Kartene er ikke juridisk bindende, men gir regionale og kom-
munale planleggere og øvrige aktører et godt grunnlag for å ta hensyn til reindriftsinteressene
i sin planlegging.

- Oversikt over reinbeitedistrikt og konsesjonsområdei Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-
Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde. De to distriktene lengst nord i kartet tilhører Nordland
reinbeiteområde, men har reindriftsarealerogså i Trøndelag.

Inngrepsoversikt
I tråd med planprogrammet har fylkeskommunen publisert en oppdatert og dynamisk
kartinnsynsløsning som viser arealinngrep i reinbeitedistriktene i Trøndelag. Denne erstatter
tilsvarende materiale som ble utarbeidet og publisert i 2013, men nyversjon er utvidet tema-
tisk og omfatter et større geografisk område. Materialet er ment å være et faktagrunnlag og
hjelpemiddel for planlegging, konsekvensutredninger og tiltak i fylket. Innsynsløsningen skal
gjøre det enklere å se arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det er ønskelig
at inngrepsoversikten kan bidra til at plansaker i større grad kan avgjøres lokalt. Dette kan
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gi bedre og hurtigere planprosesser, og komme både reindrifta og de andre naturbaserte
næringene til gode.

Tidlig dialog for tidlige avklaringer
For å supplere og utfylle foreliggende kartgrunnlag med ytterligere kunnskap og vurderinger,
er det viktig at reindrifta involveres så tidlig som mulig i planprosessene. Her må kommunene
følge kravene fastslått i nytt kapittel 4 i Sameloven. Det er viktig at kontakten med
reindriftsnæringa dokumenteres.

5.2.3 REINDRIFT OG ANNEN AREALBRUK

Konsekvenser for reinen ved arealinngrep
Trøndelagsplanen slår fast at vår arealbruk har som siktemål å ivareta naturgrunnlaget for
den sørsamiske reindrifta. Reinbeiteområder er utsatt for press fra flere hold og reindriften
sine arealinteresser må derfor ivaretas gjennom gode arealplanprosesser. Vurdering av
konsekvenser av arealinngrep for reindrifta må også avveies mot andre interesser.

I Trøndelag er de fleste reinbeitedistriktene helårsdistrikt, og inngrep vil ofte påvirke flere
årstidsbeiter og konsekvensene blir dermed større og mer omfattende. De viktigste rein-
beiteområdene er det som defineres som «særverdiområder» og «minimumsbeiter». Med
særverdiområder menes flyttleier, brunstland, kalvingsland, sentrale luftingsområder, samt
områder i og ved anlegg til merking, skilling og slakting. Minimumsbeiter er det årstidsbeitet
som begrenser reinbeitedistriktets reintall. I Trøndelag er minimumsbeiter i all hovedsak
(seine) vinterbeiter. I tillegg til dette er flyttleiene og beiteområder som benyttes om våren i
forbindelse med kalving helt essensielle for reindrifta. Flyttleier har et særskilt vern gjennom
reindriftsloven i §22 som sier at reindriftens flyttleier ikke må stenges.

Det er mange faktorer som avgjør hvordan rein påvirkes av et arealinngrep. Sentralt er inn-
grepets størrelse, områdets topografi, årstid, klima, beiteforhold og dyrets alder og kjønn.
Typiske konsekvenser for reindrifta av tekniske inngrep er reduserte beiter og vanskelige
driftsforhold. Det er også store forskjeller fra distrikt til distrikt på hvor presset
reindriftsnæringa er med tanke på arealinngrep og menneskelige forstyrrelser.

Generelt er reinen mer var og sårbar for forstyrrelser på seinvinteren, mens simlene er spesi-
elt vare på våren i forbindelse med kalving og utover sommeren. Simler og simler med kalv
er også de som er mest vare året igjennom. Okser og ungdyr er mer robuste. I Trøndelag
utgjør simler nærmere 80 % av reinflokken før kalving. Forskningen på forstyrrelser fra
tekniske inngrep på dyr, og deriblant rein, har gått fra å være individbasert og i direkte
tilknytning til inngrep, til å dreie over på reinflokkens oppførsel på regional skala. Bakgrunnen
for dette er at ved for liten skala på undersøkelsene fanger man ikke opp de individene som
faktisk viser unnvikelse. GPS-halsbånd har gjort muligheten for undersøkelser på større skala
bedre de siste årene.

I Skandinavia har det de senere årene vært spesielt fokus på effektene av vindkraft på
reindrift. Resultatene har ikke vært entydige. Mye tyder allikevel på at det er en klar effekt
av vindturbinene, både gjennom støy og visuell påvirkning, på reinens arealbruk. Reindriftas
egne erfaringer, blant annet fra Fosen, er at beitebruken endres betydelig som følge av vind-
kraftverkene som nå etableres der. I tillegg må man ta høyde for de samlede effektene av
inngrep. Det betyr at de samlede effektene av et inngrep i et område etter hvert når et så
høyt nivå, at et nytt mindre inngrep kan få uforholdsmessige store effekter. De ulike
forskningsmiljøene er enige om at anleggsperioden og uforutsigbar menneskelig aktivitet har
betydelig negativ effekt.

Klimatilpasning og reindrift
Reindrifta er sårbar for klimaendringer. Vegetasjonssoner vil forskyves høyere i terrenget og
medføre gjengroing av det som i dag er åpne heiområder. Et av de største utfordringene som
oppstår på varme og nedbørsrike vintre er usikre isforhold og åpne vassdrag. Dette gjør det
svært utfordrende å få flyttet reinen til egnede beiter til riktig tid. På samme måte vil både
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snørike vintre og nedisete beiter i fjellet føre til at reinen splittes opp i mindre flokker og
trekker ned i lavlandet. Dette vil kunne føre til økt arealbruksproblematikk mellom ulike
interesser, blant annet med beiting på innmark.

Klimaendringene kan endre på beiteressursene for reindrifta ved at enkelte arealer kommer
til å få økt betydning i framtiden, mens andre arealer kommer til å bli mindre egnet. Tilgang
til arealer er uansett en avgjørende forutsetning for at næringa skal kunne fortsette med sin
tradisjonelle driftsform.
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Mineraler, byggeråstoffer og massehåndtering

M
Å
L I 2030 ER VIKTIGE MINERALFOREKOMSTER SIKRETFOR MULIG UTVINNING OG

FOREKOMSTENE SOM TAS UT BLIR FORVALTET BÆREKRAFTIG

R21 Områder som har egenskaper som egner seg til mineral- ellerbyggeråstofferskal sikres i

kommunenes arealplaner

• Forekomster avnasjonal og regional betydning skal settes av som hensynssonei kommuneplanens

arealdel.

• Forekomster av lokal verdi og områder med utvinningsrettigheter til statens mineraler bør vurderes

satt avsom hensynssone kommuneplanens arealdel for å sikre tilgang på mineralske ressurser.

• Områder der det foregår eller planlegges uttak av mineralske ressurser bør alltid vurderes avsatt til

råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

• Kommunen skal stille krav om reguleringsplan for områder som er avsatt til råstoffutvinning i

kommuneplan.

R22 Sirkulærøkonomi skal legges til grunn ved massehåndtering

• Ved store byggeprosjekter i fjell, der bergartene har egenskaper for bruk som byggeråstoff, bør

muligheten til utnyttelse av ressursene tas med i vurderingen ved valg av driftsteknologi.

• I store bygge-/infrastrukturprosjekter børmuligheten for bruk av overskuddsmasser som

byggeråstoff utredes. Dette bør gjøres i samarbeid med aktører som har konsesjon for uttak av

byggeråstoff i nærområdet.

• Nye uttaksområder bør planlegges slik at de medfører kortest muligtransportvegmed minst mulig

miljøbelastning for omgivelsene.

5.3.1 NATURSTEIN, MALM OG INDUSTRIMINERALER

Ifølge Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er det et mål at fylkes-
kommunene og kommunene sikrer tilgang til viktige mineralforekomster for mulig
utvinning. Utvinning må avveies mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Slike
avveiinger må i stor grad gjøres av kommunene gjennom overordnet arealplanlegging.
Forekomster bør forvaltes slik at de ikke blir gjort utilgjengelige som følge av endret
arealbruk. Eksisterende og planlagte uttak bør forvaltes med tanke på å sikre
utvidelsesområder der dette er aktuelt. Forvaltningen bør også sikre at viktige
uttaksområder unngår konflikter som følge av nærvirkninger til masseuttak (støv, støy,
transport og sprenging).

Mineralforekomstene er stedbundne og representerer svært ofte viktige muligheter for
distriktsarbeidsplasser og lokal verdiskaping. Mineralforekomstene i Trøndelag er viktige fordi
vi er avhengig av mineraler og metaller i svært mye av det vi gjør. FNs bærekraftsmål om å
redusere klimagassene med 40-50 % innen 2030 for å stoppe klimaendringene, krever et
grønt skifte. Grønn energi som solceller og vindmøller og dagliglivets nye og smarte
teknologiske løsninger som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi, krever økt
tilgang på en rekke metaller og mineraler. Bergindustrien i Norge jobber nå aktivt med å
innføre et system for å drive mineralvirksomhet på en best mulig sosial, økonomisk og
miljømessig ansvarlig måte. Systemet TSM (Towards Sustainable Mining) er utviklet i Canada
og brukes i flere land. Systemet legger blant annet vekt på at virksomhetene skal engasjere
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seg i lokalsamfunn, drive best mulig miljøpraksis og forplikte seg til sikkerheten og helsen til
de ansatte og omgivelsene. Trøndelag har flere store aktører og forekomster på naturstein,
hvor flere er klassifisert som nasjonalt viktige. Naturstein, og særlig skifer, er en produksjon
i vekst, med betydelig verdiskaping. Det er ingen malmforekomster i drift i Trøndelag i dag,
men det er påvist ytterligere metallressurser i gamle gruveområder, hvor potensiell drift bl.a.
vil være avhengig av prisene på verdensmarkedet. Det mest anvendbare mineralet vi har i
fylket er kalk, som er et viktig råstoff i Trøndelag, og hvor vi har flere aktive brudd.

- Global industrialisering har i alle år blitt fulgt av økende behov for både mengder og typer råvarer.
Den biologiske revolusjonen og det grønne skiftet har ført tilet behov for å bruke en stadig større del
av det periodiske systemet. (Kilde NGU)

Mineralutvinning må foregå i en skala som er bærekraftig og forenlig med infrastrukturens
kapasitet. Et felles tilgjengelig kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å gjøre gode avveiinger
av ulike miljø- og næringsinteresser. Denne kunnskapen er tilgjengelig hos Norges geologiske
undersøkelse (NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DirMin). I tillegg sitter
miljømyndighetene på viktig kunnskap om viktige naturområder og miljøverdier.

Gruver og bergrettigheter
DirMin har et aktsomhetskart med varierende nøyaktighet på registrerte eldre gruver og
gruveåpninger. Kartet er ikke komplett for hele landet, men bør likevel brukes i plan-
leggingen. Planleggere må være bevisst denne problemstillingen, og ha kontakt med DirMin
om forvaltning, sikring og oppfølging av objektene ved behov. Dette er viktig både for miljø-
oppfølging og tilstrekkelig sikring av objekter. DirMin har også datasett om bergrettigheter
for nedlasting Bergrettigheter. Disse viser utvinningsrettigheter og undersøkelsesrettigheter
etter statens mineraler. Kommunen må ta hensyn til utvinningsrettighetene i sine
arealplaner. Her ligger også registrerte uttak med driftsstatus. Se Kart.

5.3.2 BYGGERÅSTOFFER OG MASSEHÅNDTERING

Byggeråstoffer er en fellesbetegnelse for grus, pukk og knust fjell. Byggeråstoff utvinnes i
hele Trøndelag, hovedsakelig til et lokalt marked. Det brukes store mengder grus og pukk til
bygging av infrastruktur. Store deler av de gjenværende grusressursene i regionen er
båndlagt på grunn av beliggenhet ved elveløp, mens situasjonen for pukk er annerledes. Selv
om vi ikke har volumberegninger for hvor mye pukk det er i regionen, vet vi at det finnes
store pukkressurser. Satsningen fremover bør derfor være å erstatte bruken av grus med
pukk, så langt det er mulig.

Stein fraktes fra uttakssted til brukssted med tunge lastebiler. Lang transportvei belaster
veinettet, utfordrer trafikksikkerheten, utgjør en vesentlig del av prisen på sluttproduktet og
slipper i tillegg ut mye CO2. Tilgang på kortreist byggeråstoff er derfor viktig for et grønt
skifte og må tas hensyn til i arealplanleggingen. I mange kommuner er tilgangen til
byggeråstoff begrenset. Det er flere grunner til dette, men stort forbruk og nedbygging av
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forekomster er de vanligste årsakene. Særlig gjelder dette områder nært byer og tettsteder.
Resultatet er at byggeråstoff må transporters over stadig lengre avstander for å dekke
behovet. Kortreist byggeråstoff er viktig av transporthensyn, men hensynet til naturen vil
også ivaretas bedre med få store uttak eller utvidelse eksisterende uttak framfor å åpne nye
uttak. Hva som er en god bærekraftig forvaltning av byggeråstoff må derfor vurderes på tvers
av kommunegrenser, i et regionalt perspektiv. Det må gjøres avveiinger mellom
konsekvenser knyttet til transport og konsekvenser av nye uttaksområder. Tilgang på
byggeråstoff bør sikres i et langsiktig perspektiv (50-100 år). I forbindelse med
Interkommunal plan for Trondheimsregionen (IKAP) er det utarbeidet egne strategier og
retningslinjer for uttak av pukk og grus (Pukk og grus i Trondheimsregionen, utredning fra
2006). Utredningen har overføringsverdi til øvrige kommuner i fylket.

Stor byggeaktivitet fører til overskuddsmasser. Å finne egnet areal til deponering av rene
masser kan mange steder være en utfordring. Utgangspunkt for massehåndtering i
kommunene i Trøndelag skal være sirkulærøkonomisk, dvs. at reduksjon, gjenbruk og gjen-
vinning skal prioriteres ved all massehåndtering, se figuren av ressurspyramiden under.
Deponering av masser må forbeholdes masser uten gjenbruks- eller gjenvinningspotensiale
og bør være siste utvei (nederst i pyramiden). I forbindelse med massedeponering må det
vurderes konsekvenser av avrenning, rasfare, landskapsendringer, støy, støv og transport. I
noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å kombinere masseuttak og deponering av rene
masser om dette kan benyttes til istandsetting av avsluttede massetak. Overskuddsmasser
kan også være egnet underlagsmasse i forbindelse med jordflytting (kapittel 5.1).

Trondheimsregionen har laget en utredning om massedeponi i Trondheimsområdet (foreløpig
status som høringsutkast) og veiledningsmateriell for massedeponering. Disse kan være
nyttig verktøy også for andre kommuner. Slike deponier er først og fremst et behov i områder
med sterk vekst og stor byggeaktivitet.

- Ressurspyramiden illustrerer prioriteringene i norsk og europeisk avfallspolitikkog gir rammer for en
mer bærekraftig massehåndtering. Illustrasjon: Berit Sømme.
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Kalkforekomsten i Tromsdalen, Verdal, er en av Europas viktigste karbonatforekomster, haren
årsproduksjon på 10 millioner tonn og et mulig perspektiv for uttak på over 100 år. Foto: Verdalskalk
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Fritidsboliger og reiseliv

M
Å
L I 2030 STYRKER FRITIDSBOLIGER OG NATURBASERT REISELIV KOMMUNENE

UTEN Å FORRINGE NATURVERDIENE NÆRINGENE BYGGER PÅ

R23 Nye fritidsboliger skal fortrinnsvis lokaliseres i tilknytning til eller som fortetting av eksisterende

byggeområder

• Kommunen skal som en del av arbeidet med kommuneplanen gjøre en vurdering av behovet for nye

arealer til fritidsboliger. Avsatte arealer til fritidsbebyggelse som ikke er regulert siden forrige

rullering skal vurderes på nytt.

• Kommunene skal i kommuneplanen angi maksimalttillatt BYA for nye fritidsboliger for å begrense

ressursbruken knyttet til oppføring og drift av fritidsboliger.

• Kommunene bør i kommuneplanen legge til rette for nye og mer bærekraftige modeller for utvikling

av fritidsboliger.

R24 Kommuner med turisme i sårbare områder skal gjennom kommuneplanen sikre en bærekraftig

besøksforvaltning

• Tilrettelegging for naturbaserte reiselivsopplevelser bør, der det er hensiktsmessig, gjøres slik at det

også stimulerer til aktivitet for fastboende og fritidsbeboere.

Utbygging av fritidsboliger og natur- og kulturbasert reiseliv er næringer basert på stedlige
kvaliteter. Fritidsboligbygging og hyttefolket er viktig for mange distriktskommuner. Samtidig
ser vi i dag at den massive utbyggingen som har funnet sted i mange kommuner ikke
nødvendigvis er bærekraftig. Nye hyttefelt medfører tap av naturverdier, økt energiforbruk
og økt transport. Tilrettelegging for reiselivsnæring i trøndersk natur og kulturlandskap
berører også areal – og er avhengig av at områdene fremstår attraktive og at de forvaltes på
en bærekraftig måte.

5.4.1 FRITIDSBOLIGER

Gir viktige ringvirkninger i mange distriktskommuner
Fritidsboligene og hyttefolket har stor betydning for mange av kommunene i Trøndelag. Per
1. jan. 2019 var det over 50 000 fritidsboliger i Trøndelag. Det er i innlandskommunene vi
finner de fleste fritidsboligene, men den største relative veksten er i kystkommunene. Enkelte
trønderske kommuner har flere hytter enn boliger. Hyttefolket gir inntekter til grunneiere,
entreprenører, handels- og servicenæringa. Å ha egen fritidsbolig er viktig for mange trønd-
eres identitet og viktig for folkehelsa. Hytte innebærer rekreasjon i hverdagen, rammer for
sosialt samvær med familie og venner og utgangspunkt for aktivitet.

Strategi for bærekraftig fritidsbebyggelse
Kritikken mot utbygging av fritidsboliger som har kommet de senere årene har vært begrun-
net med at utbyggingen ikke har vært bærekraftig. Nye hyttefelt har bygd ned store natur-
arealer og fritidsboligene blir stadig større. Økt størrelse og helårsstandard medfører økt
ressursbruk og energibruk til oppvarming. Hytteutbygging kan også gi økt belastning på kom-
munale tjenester. Flere kommuner opplever at enkelte hytteeiere ønsker å flytte permanent
til fritidsboligen sin. Endring fra fritidsbolig til bolig medfører andre krav til områdekvaliteter,
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tjenestetilbud mv. De færreste hyttefeltene som er utbygd, er planlagt med tanke på at deler
av området på et tidspunkt kan bli bebodd av fastboende.

- Fra workshop om bærekraftig hytteutvikling. Foto: Nasjonalparken Næringshage

Flere aktører har allerede stor bevissthet rundt det å bygge ut områder for fritidsboliger på
en bærekraftig måte, både når det gjelder bygg, bruk og omgivelser. Et eksempel er
prosjektet “Kompetanseløft bærekraftig fritid” som bringer sammen aktører i
fritidsøkonomien i Oppdal og Rennebu; lokalmatprodusenter, hytteutviklere, reiselivsnæring
og kommunale planleggere. Målet er en helhetlig og langsiktig verdiskaping knyttet til
fritidsboliger og reiseliv.

Samtidig ser vi at noen områder opplever sterkt utbyggingspress. Staten vurderer derfor å
utarbeide egne statlige planretningslinjer for fjellområder. Kommunal- og mod-
erniseringsdepartementet (KMD) reviderer veilederen fra 2005 Planlegging av
fritidsbebyggelse. På oppdrag fra KMD har Rambøll og Norsk Turistutvikling laget en rapport
med innspill til revisjonen av veilederen. Den gamle veilederen omhandlet i hovedsak
hyttebygging i fjell og utmark. Den nye veilederen skal utvides til å omfatte fritidsboliger
generelt, slik at også hytter ved kysten inngår. Mange kommuner i Trøndelag har et stort
antall ledige tomter for fritidsbebyggelse. Kommunene oppfordres til å foreta en
gjennomgang av avsatte areal til fritidsboliger. Ved overkapasitet og strid med gjeldende
planretningslinjer bør areal som av ulike grunner ikke er utbygd eller regulert, vurderes tatt
ut ved neste rullering av kommuneplanen Slik vil kommunen skaffe seg et større hand-
lingsrom til å foreslå nye områder for utbygging.

For å begrense nedbygging av nytt areal til fritidsboliger ved fjell og sjø, og i større grad
utnytte eksisterende infrastruktur, bør nye utbyggingsområder legges i tilknytning til eller
som fortetting innen allerede utbygde områder. Nærhet til sentrumsfunksjoner vil bidra til å
styrke den lokale handelsnæringa. Det bør også ved lokalisering av fritidsboliger vektlegges
muligheten for å reise med kollektiv transport eller med andre lavutslippsløsninger. En mer
konsentrert utbygging, fortrinnsvis i tilknytning til sentrumsområde, vil gi bedre grunnlag for
kollektivtilbud, både for fritidsboligeiere og fastboende.
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Kommunen bør vurdere begrensinger for størrelse av tomter og bygg og også utforske om
det er alternative og mer bærekraftige konsept å bygge ut fritidsboliger med tilhørende
infrastruktur på. Konsepter med tettere boformer, andre energiløsninger, mer deling eller
utleie, kombinert bygging for fritidsbolig/bolig bør vurderes. Tettere utbygging og fortetting
vil stille høyere krav til kvalitet for å oppnå et godt samlet resultat. Områder med mange
enheter bør generelt bygges ut etter samme prinsipp som boligfelt. I arealplanprosessene
må det stilles krav om arealeffektivitet, felles vann- og avløpsanlegg med krav om tilkobling
til sikker drikkevannsforsyning, estetikkhensyn, fellesarealer med universell utforming, snar-
veger og tilgang til turveger og trafikksikkerhet. Det bør stilles rekkefølgekrav for å sikre
gradvis utbygging og hensiktsmessig utbygging av infrastruktur.

5.4.2 REISELIV

Trønderske natur- og kulturverdier danner grunnlag for utvikling av reiselivsprodukter og
lokal verdiskaping. For at Trøndelag også i fremtiden skal fremstå som et attraktivt reisemål
med muligheter for unike og varierte opplevelser, må vi sikre at naturen og kulturarven
ivaretas på en bærekraftig måte.

Skal reiselivsnæringen vokse må den integreres i lokale og regionale plan- og utviklings-
prosesser. Reiselivet kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og gode lokalsamfunn.
Det er viktig at reiselivsutviklingen bidrar til at lokalsamfunnet både er et godt sted å bo, og
besøke. Kommunene har en nøkkelrolle i å se reiselivsutviklingen i sammenheng med lokal
samfunnsutvikling. Kommuner med stor reiselivsaktivitet bør bruke arealplanlegging aktivt
for å sikre langsiktighet. Viktig infrastruktur for hovednett av turstier, skiløyper og sykkel-
traseer bør nedfelles i kommuneplanens arealdel. Tilretteleggingstiltak, som informasjon,
skilting og turstier må hensynta lokalbefolkningens behov, men også tilpasses besøkende
som ofte har større behov for tilrettelegging.

Enkelte reisemål har utfordringer knyttet til tålegrenser for natur- og kulturverdier. For
verneområder er det fornuftig å utarbeide strategier for besøksforvaltning. Dette gjelder også
for områder med mye besøk basert på stedets kulturverdier som ofte er sårbare og har lav
tålegrense.

Gode og attraktive transportløsninger og reiseveier har stor betydning for reiselivet. Trønde-
lag er et reisemål med stort innslag av besøkende på gjennomreise. Det er viktig å ivareta
opplevelsesverdien langs eksisterende vegnett og ved planlegging av nye vegprosjekter.
Samordning av reiselivsutvikling og kollektivtilbud er viktig for at besøkende i fremtiden kan
reise uavhengig av privatbil.

Utbygging av vindkraft, havbruk og strandsoneproblematikk er forhold som påvirker opp-
levelsesverdien av naturen. Det er viktig at arealplanleggingen ivaretar, og avveier, hensynet
til konsekvenser denne type utbygging får for reiselivet.
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- Tilrettelegging for et aktivt reiseliv med turruter og sykkeltraséer vil komme både besøkende og
fastboende til gode. Illustrasjon: Visit Innherred. Foto Fredrik Bye Ravn
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Strandsoneforvaltning

M
Å
L I 2030 BLIR STRANDSONEN FORVALTET MED SÆRLIG HENSYN TIL NATUR- OG KULTURMILJØ,

FRILUFTSLIV OG ANDRE ALLMENNE INTERESSER

R25 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen skal legges til grunn for

forvaltningen av strandsonen i Trøndelag, men med regionale og lokale tilpasninger

• I områder med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig strandsone kan det i større grad godkjennes ny

utbygging enn i områder med stort press og lite tilgjengelig strandareal.For distriktskommuner kan

dette være et potensial for vekst og utvikling.

• Generelt gjelder en streng praksis for utbygging til private formål som boliger, fritidsboliger og naust.

Næringsutvikling og infrastruktur langs sjø som er i tråd med kommuneplan vil være enklere å tillate.

R26 Kommunal oversiktsplanlegging skal tydeliggjøre langsiktige strategier for bruk og bevaring av

strandsonen

• Gjennom kommuneplanen kan kommunenefå større innflytelse på vern og bruk av strandsonen.

• Det skal væreet mål å unngå en bit for bit nedbygging av ubebygd strandsone.

• Kommunene skal i overordnet plan gi tydelige føringer for hvordan byggegrenser langs vann-og

vassdrag skal praktiseres også for mindre tiltak som naust, bryggerogplattinger.

• By-og tettstedsnære kyststrekninger skal prioriteres ved sikring av nye friluftsområder.

Strandsonen er en ikke-fornybar ressurs med økende konkurranse om arealene. Ressursene
i kystsonen får stadig større betydning for næringsaktivitet og verdiskaping. Viktige interesser
er oppdrett, fiske, reiseliv, kraftutbygging og friluftsliv. Arealplanlegging skal bidra til å hindre
uønsket nedbygging i strandsonen og sikre bærekraftig ressursutnyttelse langs kysten.
Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, jf. Plan- og
bygningslovens § 1-8, Bygge- og fradelingsforbud i 100-metersonen ved sjø og vassdrag.

5.5.1 DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONEN

De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen (SPR) tydeliggjør
nasjonal arealpolitikk, med retningslinjer og en geografisk differensiering i 100-metersbeltet
lang sjøen. Nye reviderte retningslinjer er på høring høsten 2020. Disse legger opp til økt
mulighet for en differensiert politikk. Bygge- og fradelingsforbud i 100-metersonen skal
fortsatt stå sterkt og vernet skal være særlig strengt i områder med sterk konkurranse om
strandsonen, samt områder med viktige natur-, landskaps- og friluftslivskvaliteter. Regional
plan for arealbruk i Trøndelag gir regionalpolitiske retningslinjer for bruk og vern av strands-
onen i Trøndelag, basert på Plan- og bygningsloven og de statlige retningslinjene, men åpner
for tilpassing til regionale og lokale forhold og prioriteringer.

For å bevare verdifulle kulturmiljøer, kulturlandskap og naturområder, må et differensiert
strandsonevern praktiseres slik at de lokale forhold tillegges vekt. Dette betinger at kom-
muneplanen brukes til en helhetlig drøfting av hvilke områder i strandsonen som eventuelt
kan bebygges og ikke. På denne måten kan de ulike områdene sees i sammenheng med
hverandre. Differensiert strandsoneforvaltning betyr blant annet at kommuner med mindre
arealpress gis større rom for å vurdere utbygging gjennom kommunale planer. Dette gjelder
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særlig næringsutvikling, som for eksempel sjøbaserte reiselivsanlegg. Generelt gjelder et
strengt strandsonevern for tiltak som bidrar til privatisering, slik som private boliger og
fritidsboliger. Fritidsboliger er nærmere omtalt i RPA kap. 5.4.

I områder der strandsonen allerede er sterkt utbygd og har mangel på tilgjengelige arealer
for allmennheten, er utfordringen å få til en gradvis forbedring av allmennhetens tilgang.
Statlig sikring av friluftslivsområder er et aktuelt virkemiddel i denne forbindelse. I press-
områder er det samtidig viktig å unngå en bit-for-bit-forverring gjennom ytterligere nedbyg-
ging og privatisering av strandsonen.

Tiltak og aktiviteter som ikke er avhengige av å ligge helt ned til sjøen, bør plasseres bak
100-metersbeltet/strandsonen. En restriktiv praksis med bygging i strandsonen bidrar til at
arealene bak fortsatt blir attraktive utbyggingsarealer for næring, boliger og fritidsbebyg-
gelse. Det er viktig å beholde, utvikle eller gjenopprette kontakten med strandsonen og
sjøarealene gjennom en god grøntstruktur. Strandsonen er mange steder også viktig for
naturmangfoldet.

- Reiselivsbedriften Stokkøya har båderestaurantog overnattingstilbudi strandsonen. Private hytter
er plassert i åsen over. Viktige næringsvirksomheter i strandsonen er enklere å tillate utenfor
pressområdene enn i de mest folkerike delene av Trøndelag der allmenheten har begrenset tilgang til
attraktive sjøarealer. Arkitekt: Pir II. Foto: Jan M. Lillebø

5.5.2 KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING

De regionale retningslinjene for strandsoneforvaltning i Trøndelag bygger på sentrale, statlige
retningslinjer for ivaretakelse av strandsonen, men søker å ansvarliggjøre kommunene slik
at kommunene kan ivareta de ulike interessene i strandsonen på en best mulig måte. For å
få reell styring med strandsonen er det nødvendig at den enkelte kommune skaffer seg status
over arealsituasjonen i strandsonen og at det utformes en langsiktig, forutsigbar strandsone-
politikk i kommunens oversiktsplanlegging. Dispensasjonspraksisen i kystsonen skal i
utgangspunktet være restriktiv, men den skal også være differensiert med større mulighet
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for dispensasjon og gjennomføring av tiltak der sentrale og regionale retningslinjer, samt
kommunale planer gir åpning for det.

Deltaområder og strandsoner er av de naturtypene som er sterkest truet globalt, og også i
Trøndelag er det få intakte økosystemer av denne typen. Strandsoneområdene må ivareta
naturens behov for store brakkvannsområder for å ivareta biologisk mangfold på land og
under vann. Den globale oppvarmingen medfører havnivåstigning med svært stor påvirkning
på arealene i strandsonen i Trøndelag. Stormflohendelser kombinert med ekstreme nedbørs-
mengder kan føre til store skader på infrastruktur og næringsvirksomhet. Kunnskaps-
grunnlaget knyttet til havnivåstigning må være solid for å redusere kommunens ansvarsrisiko
knyttet til utbygginger i strandsonen.
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- Kart som viser hvilke områderi Trøndelag som har størst press på strandsonen. Vernav 100-m beltet
langs sjøen skal praktiseres strengti områder med sterk konkurranse om strandsonen
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Sjøområdene

M
Å
L I 2030 HAR TRØNDELAG STERKE OG BÆREKRAFTIGE MARINE NÆRINGER

R27 Arealplanlegging i sjøområdene skal sikre tilstrekkelige sjøarealer til den forventede veksten i

havbruksnæringa

• Veksten i arealer til havbruk skal ivareta hensynet til fiskerinæringa, andre interesser i sjøområdene og

viktige naturverdier og friluftsområder.

• Arealplanleggingeni sjøområdene bør gjennomføres som interkommunale planprosesser der dette er

hensiktsmessig.

5.6.1 AKVAKULTUR OG ANDRE MARINE NÆRINGER I STERK VEKST

Havbruksnæringa er viktig for matproduksjon, sysselsetting og bosetting i Trøndelag.
Næringa har fortsatt en del miljøutfordringer. Det må derfor være strenge vilkår for nye
konsesjoner i oppdrettsnæringa. Trøndelag fylkeskommune vil ta initiativ til at regjeringen
etablerer en ny ordning for utviklingstillatelser der forutsetningene er at det skapes
innovative og fremtidsretta løsninger mot rømming og for sikring av fiskehelse og miljø.
Utviklingskontrakter med forsknings- og industrimiljøer må om mulig legges inn som en
forutsetning for tildeling. Det også viktig å planlegge for tilstrekkelig areal til framtidig
akvakultur ved revisjon av arealplaner for sjøområdene.

Det har over tid vært en nedgang i antall kystfiskere som leverer til landanlegg i Trøndelag.
Det må fortsatt arbeides for at de kystnære fiskeressursene i Trøndelag beskattes, og at
det opprettholdes en tilstrekkelig fangst- og mottakskapasitet i regionen. En desentralisert
mottaksstruktur er et viktig bidrag. Overføring av ansvaret for fiskerihavnene til
fylkeskommunen vil også være viktig for å tilrettelegge for kystflåten. Det er viktig at
arealplanlegginga bidrar til å sikre viktige gyte- og fiskeområder for villfisk. Områder for
tradisjonelt fiske kan legges inn som spesifiserte underformål i arealplanlegginga.

Kysten har mange arealbruksinteresser
Havbruksnæringa er en av de viktigste næringene flere steder langs kysten av Trøndelag. I
tillegg til settefiskproduksjon, matfiskproduksjon, slakting og videreforedling, har det i de
siste årene vokst frem en betydelig leverandørindustri og en rekke bedrifter som leverer
tjenester til næringa. Produksjon av laks og andre arter i sjø krever tilgang til gode lokaliteter.
Utvikling av nye anleggstyper og annet utstyr har gitt muligheter for å ta i bruk mer
eksponerte og strømsterke områder enn tidligere. Sjøområdene og farledene er viktige for
godstransport, persontransport, bosetting og næringsvirksomhet. Fortsatt økende aktivitet
innen fiskeriene, akvakultur og andre marine og maritime næringer krever godt utbygd
infrastruktur langs Trøndelagskysten. Veksten i havbruksnæringa, endrede krav til lokaliteter
og hensynet til fiskeriinteressene har vært viktige drivkrefter for revidering av arealplanene
i en rekke kommuner på kysten av Trøndelag.

Tarehøsting
Tareskogene langs kysten har et rikt biologisk mangfold og er viktige oppvekstområder for
flere fiskearter. Stortare høstes for å utvinne alginat med en betydelig økonomisk verdi. Man
kan forvente økt interesse for høsting til andre formål i fremtiden. Bestandene av fisk og
andre marine ressurser må forvaltes på en bærekraftig måte slik at de gir grunnlag for syssel-
setting og verdiskaping langs kysten av Trøndelag også i fremtiden. I arbeidet med
kommuneplanens arealdel kan kommunene foreta en konkret vurdering av hvilke områder
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som kan unntas fra tarehøsting ut fra hensynet til naturmangfoldet. Plan- og bygningsloven
og havressursloven gjelder i denne sammenhengen side om side.

Nasjonale laksefjorder
Flere av de viktigste vassdragene for atlantisk laks ligger i Trøndelag. Ordningen med
nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder er opprettet for å gi en særlig beskyttelse
av et utvalg av de viktigste laksebestandene. Namsenfjorden, Åfjorden og Trondheimsfjorden
er nasjonale laksefjorder. Det må ikke gjennomføres tiltak i de nasjonale laksefjordene som
medfører vesentlig skade eller ulempe for bestandene av vill laks.

Forsvarets øvingsanlegg i sjø
Forsvaret har en rekke skyte- og øvingsfelt i sjøområdene. Skyte- og øvingsfeltene er
tilrettelagte områder hvor Forsvaret, sammen med allierte, kan øve og trene på operasjoner
i luft, på overflaten og under vann. Forsvaret vil kunne gjøre en konkret vurdering av om
sambruk kan være mulig i enkelte tilfeller. Det vil være større sannsynlighet for at det kan
tillates forbigående ferdsel og aktivitet i områdene enn faste installasjoner som for eksempel
akvakulturanlegg. Det vil være vanskelig å få tillatelse til installasjoner som begrenser
handlingsrommet og fleksibiliteten for Forsvaret.

- Oppdrettsanlegg for matfisk av laksved Båfjordstranda i Nærøysund. Foto: Nærøysund kommune

5.6.2 PLANLEGGING FOR Å SIKRE BÆREKRAFTIGE SJØOMRÅDER

Sjøarealene er viktige for samfunnsutviklingen
En videreføring av arbeidet med å forbedre kunnskapsgrunnlaget og forskningsinnsatsen i
sjøområdene vil være nødvendig for å kunne forvalte sjøområdene bærekraftig. Sjømat-
næringene har høy verdiskaping og gir store eksportinntekter. Næringene vil også bidra til å
dekke en økende etterspørsel etter mat, energi, medisiner og nasjonal selvforsyning i frem-
tiden. Målsettinger om økt godstrafikk på sjø og økt oppmerksomhet om klima, plast og
annen forurensning gjør også at bruken av sjøområdene blir et sentralt tema fremover. Ny
virksomhet og nye næringer som f.eks. havvind, sjøbaserte mineralforekomster og gruve-
deponier, vil ytterligere forsterke behovet for avveininger mellom bruk og vern i sjø-
områdene.
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Interessekonflikter må kartlegges og avveies
Sjøen og kystområdene representerer store verdier når det gjelder rekreasjon, fritidsfiske og
friluftsliv. I tillegg er det flere andre interesser i sjøområdene. Disse interessene kan komme
i et motsetningsforhold til ulike næringsinteresser. Kartlagte friluftsområder er tatt inn i
relevante kartinnsynsløsninger. Gode planprosesser kan bidra til en fornuftig sameksistens
mellom næringsinteressene og andre interesser. Forholdet til eventuelle kulturminner under
vann avklares både i planprosesser og mer detaljert ved søknad om konkrete tiltak i sjø. Det
er store natur- og miljøverdier i sjøområdene. En del av disse verdiene er ivaretatt gjennom
verneprosesser, men det er likevel en rekke forekomster av arter og naturtyper det må tas
hensyn til i forvaltning og bruk av sjøområdene. Det er gjennomført kartlegging av marine
naturtyper i Trøndelag, men det er stort behov for å forbedre kunnskapsgrunnlaget. Det er
derfor viktig å prioritere arbeidet med å få utarbeidet marine grunnkart for utvalgte
sjøområder langs Trøndelagskysten.

Hensyn til klimaomstilling og naturmangfold
Planleggingen i og nær sjø må ta hensyn til mulige konsekvenser av klimaendringene. Klima-
endringene kan påvirke det biologiske mangfoldet langs kysten blant annet ved endringer i
sjøtemperatur, gjennom havforsuring, endringer i utbredelsesområdet til en rekke arter og
mulig ny sykdomsutbredelse. Klimaendringene vil også påvirke de sjøbaserte næringene
gjennom mer ustabilt og ekstremt vær og dermed gi endringer i belastninger på anlegg og
teknisk utstyr. Det kan være aktuelt å utnytte produksjon av tang og tare til å binde karbon
i biomassen. Tang og tare utgjør et potensial i forhold til bioenergi, men også for utvikling av
fossilfri plast.

Arealplanlegging i sjø etter plan- og bygningsloven
Planleggingssystemet er det samme i sjøen som på land, men det er ofte andre planfaglige
utfordringer i sjøområdene. Havrommet er dynamisk, der f.eks. strøm, vind og temperatur
bidrar til at vannmasser, kjemiske forbindelser og marine organismer flyttes over store
områder over relativt korte tidsrom. Muligheten til å kombinere ulike bruks- og verneformål
er imidlertid større i sjøen enn på land. Det er også mulig å planlegge for ulik virksomhet på
overflaten, i vannsøylen og på bunnen. Plan- og bygningslovens system for avklaring av
arealformål er basert på at ulike interesser medvirker i prosessen frem mot politiske
beslutninger. Relevante sektorlover og konsesjonsbehandling fastsetter mer detaljerte krav
og vilkår i forbindelse med behandling av konkrete tiltak i sjø.

I henhold til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, forventes det at
fylkeskommunene og kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i
oppdrettsnæringa ved oppdatering av arealplanene. Det forventes at planarbeidet ivaretar
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser, og vurderer disse opp mot næringas behov.
Strategier for havbruk utenfor kysten skal inngå i disse planene. Søknad om tillatelse til å
etablere lokalitet for akvakultur i sjø forutsetter at det aktuelle området er avklart i
kommuneplanens arealdel. Områder for akvakultur kan legges ut som underformål
«akvakultur», enten alene eller i kombinasjon med ett eller flere av de andre underformålene.
Akvakultur kan også inngå som en del av hovedformålet «bruk og vern av sjø og vassdrag,
med tilhørende strandsone».

Områder som planlegges til havbruk og som er avklart overfor andre interesser bør avsettes
som akvakulturområder (A) i kommuneplanens arealdel. Områdene for akvakultur må være
tilstrekkelig store til at anlegg kan justeres og utvides noe uten at det kreves dispensasjons-
behandling. Det bør også settes av tilstrekkelig store områder som bruk og vern inkl.
akvakultur eller som flerbruksområder inkl. akvakultur for å sikre nødvendig fleksibilitet i
forhold til soneinndeling, koordineringsområder, teknologiske endringer, nye arter og nye
produksjonsformer. Det skal ikke planlegges for akvakultur i områder med verdier og inter-
esser som ikke er forenelig med akvakultur. Konsekvensen av den planlagte arealbruken må
utredes som en del av den overordnede planprosessen. Detaljerte vurderinger av miljø-
virkningene skjer ved behandling av akvakultursøknader.
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Energiproduksjon og nett

M
Å
L I 2030 HAR HELE TRØNDELAG TILSTREKKELIG OG SIKKER FORNYBAR ENERGIFORSYNING

R28 Det skal legges til rette forøkttilgang på fornybar energi

• Oppgradering av eksisterende vannkraftverk skal prioriteres.

• Det skal ikke avsattes nye arealer for vindkraft på land inntil kunnskap om konsekvensene av allerede

konsesjonsgitte og pågående vindkraftutbygging er samlet og vurdert.

• Potensialet for småkraftverk skal vurderes i kommuneplansammenheng. Prosjekter nær eksisterende

infrastruktur bør prioriteres.

• Småskala vindkraft («gårdsmøller») bør vurderes i kommuneplansammenheng.

• I offentlige bygg børenergihøstingtas i bruk. Solceller, solfangere og varmegjenvin-

ning/overskuddsvarme kan benyttes i egne bygg. Overskuddsstrøm leveres inn på nettet.

R29 Energieffektivisering skal bidra til å redusere etterspørselen etternye arealer til energiproduksjon

• Kommuner bør prioritere energieffektivisering i sin planlegging der det er relevant.

• Med tilretteleggingav næringsarealer/bygg børkommuner bidra til samordnet energibruk. Slikkan

man organisere energihøsting og utveksling av energioverskudd mellom aktører.

Kraftutbygging styres i dag gjennom konsesjonsbehandlinger og ikke gjennom prosesser
etter plan- og bygningsloven. Energiproduksjon og nettutbygging har store konsekvenser
for arealbruken. God arealplanlegging er viktig både for å legge til rette for økt fornybar
energiproduksjon og for å redusere behovet for nye arealer til energiproduksjon. Temaet er
kommuneoverskridende og av stor regional betydning. Gode bærekraftige løsninger for
fremtiden krever kunnskap om konsekvenser og samordnede valg av løsninger.

5.7.1 ENERGIBEHOV OG AREALKONSEKVENSER

Omstillingen til fornybarsamfunnet forutsetter økt elektrifisering. Dette fører til større behov
for elektrisk kraft, både mengde og effekt. Kraftproduksjon og nettutvikling har en tydelig
arealdimensjon og kommer ofte i konflikt med andre arealinteresser. Det er store mål-
konflikter mellom utbygging av kraftanlegg for fornybar energi og naturvern og frilufts-
interesser.

Fram til 2030 er Trøndelag og resten av landet i stand til å håndtere generell forbruksøkning
og økt elektrifisering. Dette er beregnet utfra dagens produksjon, det som er under bygging
og godkjente konsesjoner. Trøndelag er ikke blant fylkene med størst elkraft-produksjon, og
forbruket av elektrisk kraft har vært større enn produksjonen. Dette forventes å endre seg
når kraftverk under bygging settes i drift (vann og vind).

Vurderingene av energibehovet etter 2030 er scenariobasert og naturlig nok noe usikkert.
Planlegging, godkjenning og utbygging av kraftverk og nett er en lang prosess, opp mot 10
år. Derfor er det viktig å ta høyde for framtidig energibehov allerede i dag.
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- Illustrasjon av kraftsystemet. Hentet fra NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk.

FNs bærekraftsmål har flere punkter knyttet til energiproduksjon, som har betydning for
Trøndelag. I tillegg til målet om ren energi og pålitelige energitjenester til alle, er robust
infrastruktur, inkluderende og bærekraftig industrialisering og å bidra til innovasjon også
relevant. All kraftproduksjon vil ha mer eller mindre negativ påvirkning på naturmangfold.
Det er derfor viktig med en balansert inngang til problemstillingen. Her ligger det
målkonflikter som kommuner og fylkeskommuner skal bidra til å balansere.

5.7.2 ENERGIPRODUKSJON

Vannkraft
På grunn av allerede utbygde vassdrag og vernebestemmelser, er det gjenstående poten-
sialet for nye store vannkraftverk lite. Det er imidlertid et betydelig teknisk potensial for økt
fornybar energiproduksjon ved oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftverk.
Dette bør det stimuleres til, siden de vesentlige arealinngrepene da allerede er gjort.
Realisering av dette potensialet avgjøres i stor grad av de økonomiske rammebetingelsene.

Småkraftverk er en fellesbetegnelse på vannkraftverk som er mindre enn 10 MW. De siste ti
årene er det bygd et stort antall småkraftverk, slik at småkraft nå utgjør ca. 10 % av vann-
kraftproduksjonen. I tillegg er mange småkraftverk konsesjonsgitt, men ennå ikke utbygd.
Framover bør man prioritere prosjekter som er lite konfliktfylt, økonomisk lønnsomme og
ligger nær eksisterende infrastruktur. For konsesjonspliktige anlegg under 1 MW er det kom-
munen, med visse unntak, som er vedtaksmyndighet. Ellers er det NVE som er vedtaks-
myndighet.

I årene som kommer vil det bli gjennomført revisjon av vilkår i mange eldre vassdrags-
reguleringskonsesjoner. Hovedformålet er å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Revi-
sjon av konsesjonsvilkår vil medføre at noe produksjon går tapt.

Vindkraft på land
I Trøndelag har det de siste årene vært en stor utvikling i vindkraftkapasiteten på land. Målt
i middelårsproduksjon ligger 35 % av all norsk vindkraft i drift i Trøndelag pr. mars 2020.
Dette utgjør 2,7 TWh, i tillegg er vindkraft tilsvarende 2,5 TWh middelårsproduksjon under
utbygging. Til sammenligning hadde fylkestingene i Trøndelag i 2008 et produksjonsmål for
Trøndelag på 3-4 TWh i 2020. De regionale målene fra 10 år tilbake er dermed oppfylt og vel
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så det. Dersom vi regner med konsesjonsgitte anlegg, vil produksjonstallene bli 6,6 TWh.
Dette vil nærme seg vannkraftproduksjonen i Trøndelag, som er på 8,2 TWh i middelårs-
produksjon. På landsbasis er det i dag gitt konsesjon til omlag 22 TWh vindkraft.

Med dagens utbygde og konsesjonsgitte anlegg har Trøndelag tatt sin del av vindkraftutbyg-
gingen på land så langt. Kunnskap fra den pågående utbygginga av vindkraft og kraftnett i
Trøndelag må hentes inn og sammenstilles før det vil bli aktuelt å bygge ut nye vindkraft-
anlegg på land. Kunnskapsinnhentingen vil være naturlig å gjøre etter atanleggene er utbygd
og har vært i drift en stund. En slik kunnskapsinnhenting kan vurderes ved neste rullering av
regional plan for arealbruk.

Havvind
Havvind fremstår på sikt som et interessant supplement og alternativ til både landbasert
vindkraft og annen energiproduksjon. I en strategisk konsekvensutredning fra NVE (2013)
ble 15 områder i Norge vurdert med tanke på havvind. To av områdene ligger i Trøndelag;
Nordøyan–Ytre Vikna og Frøyabanken. Disse områdene nådde ikke opp i den nasjonale
prioriteringen.

På sikt kan det bli aktuelt å åpne områder for havvind i Trøndelag, men ikke i tidsperioden
denne planen gjelder for. De mest egnede områdene vil åpnes først. Det vil ta tid før
teknologien blir moden og havvind blir lønnsomt. Imidlertid kan det være aktuelt å gjøre flere
utredninger om havbasert vindkraft for å være forberedt om forutsetningene endres.

Småskala kraftproduksjon og andre energiformer
Vårt kraftnett er bygget for å levere strøm ut til kundene. Ved småskala kraftproduksjon vil
man komme i en situasjon der kundene i perioder levererstrøm inn på nettet. Lokal, småskala
kraftproduksjon kan virke positivt i det totale strømsystemet. Et bidrag er at småskala kraft-
produsenter leverer strøm til naboer og andre i nærområdet. Allerede i dag er det både tek-
niske (nett og trafo) og regulatoriske (forskrifter) utfordringer knyttet til dette, og man kan
forvente at dette øker, i takt med flere små produsenter. Utviklingsprosjekter innen mikronett
og lokale energileveranser, vil bidra til å avklare tekniske og økonomiske løsninger, kostnader
og nødvendig utbygging av nett og trafoer. Myndighetene må tilpasse regelverket på om-
rådet, slik at dette stimulerer til en ønsket utvikling.

Småskala vindkraft («gårdsmølle»), inntil 1MW installert effekt, skal behandles av kom-
munene etter plan og bygningsloven. Slike små vindkraftanlegg har liten betydning for den
samlede kraftproduksjonen, men kan ha lokal betydning og ses på som en del av primær-
næringa. Der det er aktuelt kan kommunen vurdere slik småskala vindkraft innenfor en hel-
hetlig og langsiktig ramme, fortrinnsvis i kommuneplanen. Det bør da tas spesielt hensyn til
naboskap, natur- og landskapsverdier og eventuelle kulturminner i nærheten.

Det er interesse for etablering av mindre anlegg for produksjon av bioenergi, eksempelvis
flisfyring og mindre biogassanlegg. Slike anlegg kan bidra til å avlaste kraftnettet, ikke minst
ved å jevne ut effekttopper. Det er primært høstingen av bioenergiråstoffet som har
betydning i arealsammenheng (se også kapittel 5.1). Areal til produksjonsanlegget og spred-
ningsareal for biorest, aske og lignende må man også ta hensyn til. Her kan kommunen i
planleggingsprosessen legge vekt på konsepter som både sikrer at ressursene som er tenkt
brukt ikke har alternativ, mer verdifull anvendelse i andre verdikjeder, og at lokaliseringen
blir optimal med tanke på energiutnyttelsen og bruk av restråstoffet.

Også i Trøndelag er det betydelige muligheter for produksjon av fornybar energi fra solceller.
Store takflater på næringsbygg kan sikre betydelig lokal energiproduksjon og gjennom dialog
mellom aktuelle aktører kan slik utbygging både sikre energitilgang i næringsarealer, samt
redusere behovet for å ta i bruk sårbare områder andre steder.
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Andre produksjonsmåter for energi som ofte nevnes, er kjernekraft og bølgekraft. Disse vil
ikke bli nærmere beskrevet i regional plan for arealbruk ettersom de ikke anses som
relevant i perioden planen gjelder.

Nettutvikling
Strømnettet kobler sammen regulerbar kraft og ikke regulerbar kraft, og forskjellige områder
med hverandre. På den måten gir systemet til sammen sikker og stabil kraft, og elektrisiteten
kan fordeles fra der den til enhver tid blir produsert, til det sted det til enhver tid er bruk for
den.

Dagens store kraftforbruk og krav til leveringssikkerhet og -stabilitet krever et godt utvikla
strømnett. Kostnaden til å bygge og vedlikeholde nettet fordeles på alle strømkundene gjen-
nom nettleie. Nettet deles gjerne inn i:

• Sentralnettet eller transmisjonsnettet, som kan sammenliknes med europaveiene,
driftes stort sett av Statnett.

• Regionalnettet, som kan sammenliknes med fylkesveiene. Nettkommisjonærene
(kommuner og fylkeskommuner gjennom sine nettselskaper) eier disse.

• Distribusjonsnettet, som er på nivå med kommuneveiene, eies på samme måte som
regionalnettet.

Generell forbruksøkning, nye næringsprosjekter og økt elektrifisering av samfunnet krever
oppgradering av nettet i nye og eksisterende traséer. Det er viktig å se oppgradering av nett
og lokalisering av næringsareal i sammenheng.

Gjennom gode planleggingsprosesser kan en muliggjøre utvikling av løsninger for samarbeid
og koordinering mellom forskjellige aktører, for å unngå kostbare nettinvesteringer. De-
sentralisert energiproduksjon og lokal lagring av energi er mulige løsninger som kan imple-
menteres.

5.7.3 ENERGIEFFEKTIVISERING

Det er et stort potensial for energieffektivisering både innenfor industrien, i offentlige byg-
ninger og i privathusholdninger. Økt bruk av kunstig intelligens både innenfor industrien og
smarte nett kan gi betydelige energieffektiviseringsgevinster og unngå effekttopper. Dersom
vi skal få til en storstilt elektrifisering av samfunnet, uten av det fører til store arealinngrep,
vil energieffektivisering utgjøre et viktig bidrag. Energieffektivisering vil spare omdisponering
av mye areal. Kommunene kan legge til rette for energieffektivisering ved direkte styring av
egne bygg og eiendom, i tillegg kan det stilles krav til private aktører gjennom offentlige
anskaffelser. Kommunene har begrenset mulighet til å pålegge energieffektiviseringstiltak,
utover de kravene som stilles i dag, til private utbyggere gjennom planverket. Siden det er
rimelig å forvente fremtidige regulatorisk krav innenfor dette området oppfordres likevel
kommunene til å prioritere energieffektivisering i sitt planarbeid der det er relevant.
Energieffektivisering skjer ofte som mange små enkelttiltak, men det er likevel viktig med
god arealplanlegging for å ta ut gevinstene. Eksempelvis kan etablering av nær- og
fjernvarmesystemer bidra til bedre utnyttelse av tilgjengelige energiressurser.
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6 O p p f ø l g i n g a v p l a n e n

Regional plan for arealbruk er ikke juridisk bindende, men skal legges til grunn for regionale
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging, jf. PBL § 8-2. De tre forvalt-
ningsnivåene har felles ansvar for at planen følges opp.

Kommunene i Trøndelag har som lokal planmyndighet og samfunnsutvikler den viktigste
rollen i å følge opp retningen som legges til grunn for arealplanleggingen i Trøndelag gjennom
RPA. Oppfølgingen skjer gjennom planarbeid både på overordnet og detaljert nivå, vedtak i
enkeltsaker, prioritering av tiltak, målrettet utviklingsarbeid og samarbeid med andre offent-
lige eller private aktører.

RPA skal støtte opp under interkommunale arealplansamarbeid som IKAP, Byvekstavtalen,
Innherredsbyen og Kystsoneplanen slik at disse samvirker og støtter opp under felles mål-
settinger.

Fylkeskommunen og statlige myndigheter skal legge RPA til grunn for eget arbeid og
egne arealrelaterte prioriteringer. Fylkeskommunen og statlige myndigheter vil i tillegg bistå
kommunene med faglige råd og veiledning om hvordan RPA kan følges opp i den kommunale
planleggingen. De regionale planmyndighetene vil kunne delta underveis i planprosessene,
følge planarbeid gjennom deltakelse i Planforum, Plannettverk og på andre arenaer for
samhandling.

Retningslinjene er ikke bestemmelser med juridisk bindende virkning, men kan likevel danne
grunnlag for innsigelse i konfliktsaker, der konsekvensene av et foreslått planforslag går på
bekostning av nasjonale eller vesentlige regionale interesser. Ordlyden skal eller bør angir
hvor sterk føring som ligger i retningslinjen. En eventuell innsigelse vil bero på en helhetlig
vurdering av hvordan det aktuelle planarbeidet ivaretar de ulike samfunnsinteressene som
blir berørt. Innsigelse fremmes bare der dialog med kommunen ikke har ført fram.

Handlingsprogrammet skal samordne oppfølgingen. En del av oppfølgingen av RPA
krever samhandling på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og offentlige og private virksom-
heter. Fylkeskommunen har ansvar for å lede og koordinere den delen av oppfølgingsarbeidet
som er knyttet til gjennomføring av planens handlingsprogram. Handlingsprogrammet har
fireårs perspektiv, vedtas av fylkeskommunen og rulleres årlig, jfr. PBL § 8-1. Handlings-
programmet lister opp prioriterte tiltak, utpeker ansvarlig og aktuelle samarbeidspartnere,
og beskriver tidsplan og budsjett.

Handlingsprogrammet vil følge vedtatt plan som eget vedlegg.
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7 K o n s e k v e n s e r a v p l a n e n

7.1.1 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING OG UTREDNINGSTEMA

Regional plan med retningslinjer og rammer for fremtidig utbygging skal alltid inneholde en
særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. plan- og
bygningslovens § 4-2 og § 8-3.

I lovkommentaren fra 2009 står det: «Fylkeskommunen må vurdere hvor omfattende og
grundige slike vurderinger skal legges opp. Et viktig prinsipp må være at vurderingene skal
være tilpasset plannivået og være relevante for de beslutninger det legges opp til i planen.
For regionale planer innebærer dette at vurderingene skal være på et overordnet nivå. Det
som er viktig, er at både berørte myndigheter og befolkning kan vurdere betydningen og
virkningene av viktige sider av den planen som foreslås, som grunnlag for vedtak.»

Fastsatt planprogram for RPA omtaler ikke kravet til konsekvensutredning og gir ingen
beskrivelse av hvilke miljø- og samfunnstema det er aktuelt å utrede virkninger for. Med
utgangspunkt i de deltemaene som inngår i regional plan for arealbruk er følgende tema
vurdert å være relevante:

• Utbyggingsmønster og bosetting
• Transportomfang og klimagassutslipp
• Handels- og næringsutvikling
• Bymiljø og lokalsamfunn
• Jordvern, natur- og kulturminneverdier

Konsekvensutredningen vurderer innledningsvis generelle konsekvenser av å utarbeide
regional plan for arealbruk. Deretter vurderes konsekvenser knyttet til retningslinjene i hvert
enkelt delkapittel. For hvert delkapittel omtales de vesentligste konsekvensene for et eller
flere av temaene nevnt over.

Nullalternativet som regional plan for arealbruk skal vurderes opp mot, er gjeldende
regional plan for arealbruk for Nord-Trøndelag fra 2013 og regional strategi for arealbruk for
Sør-Trøndelag fra 2014. Der det er andre gjeldende lover eller styringsdokument som gir
føringer for temaet, tas også disse med i vurderingen.

7.1.2 GENERELLE KONSEKVENSER AV NY REGIONAL PLAN FOR AREALBRUK

Dersom det ikke utarbeides ny plan vil regional plan for arealbruk for Nord-Trøndelag gjelde
for den nordre delen av fylket og regional strategi for arealbruk gjelde for det som tidligere
var Sør-Trøndelag. I et samlet fylke er det uheldig med to så forskjellige styringsdokument.
Plandokumentene har svært ulikt innhold og form. De er dårlig egnet til å se sammenhenger
på tvers av den tidligere fylkesgrensa. Regional plan er ikke juridisk bindende, men kan
dersom kommunale planer er i strid med planen gi hjemmel for innsigelse. En regional
strategi kan ikke hjemle innsigelser. De gjeldende plandokumentene er hhv. 7 og 6 år gamle
og er ikke i samsvar med nye nasjonale forventninger og nye klimamålsettinger.

Ny regional plan følger opp ny nasjonal politikk og er koordinert med øvrige regionale planer.
En ny felles regional plan for arealbruk vil gi ensartede føringer for hele fylket og være bedre
egnet til å samordne arealinteresser på tvers av kommunegrensene. Det er bedre muligheter
for å tilpasse de statlige føringene til trøndersk virkelighet gjennom differensierte retnings-
linjer for ulike deler av fylket i en samlet regional plan. Det er større mulighet til å oppnå en
bærekraftig utvikling om arealbruken vurderes i et regionalt perspektiv. En plan for areal-
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bruken i Trøndelag vil gi kommunene større forutsigbarhet og være til hjelp i deres arbeid
med å planlegge en bærekraftig utvikling i egen kommune.

Samlet sett vil konsekvensene av å utarbeide en felles regional plan for arealbruk i all hoved-
sak være positive for kommunene sammenlignet med nullalternativet.

7.1.3 KONSEKVENSUTREDNING AV RETNINGSLINJER FOR HVERT DELTEMA

Det er vanskelig å beskrive nøyaktige konsekvenser av retningslinjene som gis i en regional
plan. Konsekvensene vil i stor grad avhenge av hvordan retningslinjene følges opp gjennom
detaljplaner, utredninger og konkrete tiltak. Det er ingen kjente tiltakshavere knyttet til
retningslinjene og hvordan dette følges opp i praksis vil avhenge av hvem som står bak. De
vurderingene som gjøres her av mulige virkninger for miljø og samfunn vil derfor være på et
generelt og overordnet nivå. For at ikke konsekvensutredningen skal bli for omfattende på
dette nivået blir det for hvert av deltemaene beskrevet kun de mest sentrale konsekvensene.

Senterstruktur
Regional plan for arealbruk foreslår en senterstruktur med landsdelsenter, regionsenter og
lokalsenter og grendesenter/bydelssenter. Retningslinjene stiller krav til kommunene om å
følge opp med å lage en mer detaljert senterstruktur for egen kommune. Null-alternativet
inneholder ingen entydig definert senterstruktur for Trøndelag. Retningslinjene om
senterstruktur vil styre fremtidige lokaliseringer og prioriteringer av både kommunenes,
statens og fylkeskommunens virksomheter. Konsekvensen av å ikke ha en senterstruktur kan
være en sterkere sentralisering til de (den) største byen(e) i fylket og utenfor regionen. En
definert senterstruktur foreslås som et grep for å styrke distriktene. Målsettingen med dette
er at sterkere regionsentre, i samspill med omkringliggende sentre skal opprettholde
bosetting i alle deler av Trøndelag. Sterke regionsenter med et mangfold av tjenestetilbud
skal gjøre det mer attraktivt å bo både i regionsentrene og lokalsamfunn i nærheten av
sentrene.

Areal og transport
De tidligere plandokumentene for Nord- og Sør-Trøndelag oppfordret til samordnet areal- og
transportplanlegging. Kommunene i Trondheimsregionen er forpliktet til å planlegge for en
bærekraftig areal- og transportutvikling gjennom IKAP-samarbeidet og byvekstavtalen. For
disse kommunene vil ikke retningslinjene i RPA gi andre føringer enn det gjeldende planer og
avtaler gir. For øvrige kommuner i Trøndelag vil RPA gi sterkere føringer om å planlegge for
redusert transportbehov og mer klimavennlige transportformer. Den viktigste konsekvensen
for miljø- og samfunn vil være redusert klimagassutslipp.

Bolig og levekår
Retningslinjene som gis i kapitlet om bolig og levekår omhandler i hovedsak boligfortetting i
tettbygde områder. Konsekvensen av de kvalitetskriteriene som presenteres i RPA vil være
bedre bymiljø, økt bokvalitet og mer attraktive nærmiljø. Mange kommuner har allerede gode
strategier og planer for disse temaene i gjeldende planer. RPA vil ha en positiv konsekvens
gjennom å støtte opp under disse, og vil være rettledende for å oppnå god bokvalitet i kom-
muner som ikke har gode nok planer i dag.

Sentrumsutvikling og lokalisering av handel
De tidligere arealplandokumentene for Nord- og Sør-Trøndelag ga begge føringer for
sentrumsutvikling. Mange kommuner har i dag planer som fungerer godt for å styre
sentrumsutvikling og handel, andre ikke. I den regionale planen for Nord-Trøndelag var det
detaljerte retningslinjer for handelslokalisering. Ny RPA er ikke like detaljert som denne
planen var, men er tydelig på at kommunene må ta en aktiv rolle for å utvikle fotgjenger-
vennlige sentrumsområder med et variert og mangfoldig innhold. Kommunene forventes å
bruke KPA til å styre mest mulig handel og aktivitet til sentrumskjernen. For handelsnæringa
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vil tydelige rammer være positivt. Konsekvensene av å følge opp retningslinjene i dette
kapitlet vil være mer attraktive og levende byer og tettsteder i hele fylket.

Regionale næringsarealer
De tidligere plandokumentene berørte i liten grad dette temaet. I Trondheimsregionen er det
arbeidet mye med lokalisering av store næringsarealer og konsekvensene av retningslinjene
i RPA vil ikke medføre vesentlige nye føringer for disse kommunene. For øvrige deler av
Trøndelag vil det være mange positive konsekvenser av at det satses på bedre tilrettelegging
og samordnet lokalisering av store næringsarealer i alle deler av fylket. Retningslinjene stiller
krav om sirkulærøkonomi og bærekraftige transportløsninger og vil om dette følges opp ha
positive konsekvenser for klimagassutslipp.

Jordvern
Jordvernkapitlet følger opp nasjonal jordvernstrategi og gir med det ingen nye eller andre
konsekvenser for miljø- og samfunn. Planen styrker jordvernet i Trøndelag. Retningslinjene
gir utfyllende føringer for hvordan jordvernet skal praktiseres i fylket og kan med det bidra
til bedre og mer bærekraftige løsninger knyttet til jordvernutfordringer. Opprettholdelsen av
dyrka og dyrkbar jord sikrer matproduksjon og matsikkerhet i Trøndelag.

Kulturmiljø
Mange kulturminner er sikret gjennom kulturminneloven og arealplaner. Retningslinjene i
dette kapitlet har et fokus på vernede og andre verdifulle kulturmiljø som ressurser i by- og
stedsutviklingsarbeidet. Konsekvensene av RPA sammenlignet med null-alternativet kan
være at flere bygninger og bygningsmiljø blir tatt vare på og med det bidrar til historisk
dybde, identitet og mer særpregede bymiljø og lokalsamfunn.

Naturmangfold og friluftsområder
I retningslinjene oppfordres kommunene til kartlegging og verdsetting av naturmangfold og
friluftslivsområder. Mange kommuner har allerede gode kunnskapsgrunnlag på disse
temaene og for disse vil ikke retningslinjene i RPA ha konsekvenser. For de kommunene som
ikke har kartlagt slike verdier ennå, vil retningslinjene i RPA bidra til positive konsekvenser
for naturmangfold og folkehelse.

Vannforvaltning og drikkevann
Det er ikke gitt egne retningslinjer for vannforvaltning da det lages egen regional plan for
dette temaet. Retningslinjene knyttet til drikkevannskilder vil ha en positiv konsekvens ved
å bevisstgjøre kommunene om at dette er nødvendige hensyn å innarbeide i arealplanleg-
gingen. Sikker drikkevannsforsyning er viktig i et bærekraftsperpektiv.

Jordbruk og skogbruk
Retningslinjene for jord- og skogbruk oppfordrer til sterkere kommunalt engasjement for å
se etter helhetlige gode og bærekraftige løsninger innenfor LNFR-områdene. Forvaltningen
av disse arealene er av svært stor betydning for å oppnå bærekraftig matproduksjon, bio-
råstoff og karbonlagring. Tidligere plandokument for arealbruk i Nord- og Sør-Trøndelag tok
ikke opp denne tematikken i særlig grad. Forvaltningen skjer i hovedsak etter andre lovverk
enn plan- og bygningsloven, men det er god grunn til å løfte frem temaet i RPA som er et
dokument der arealforvaltninga skal vurderes samlet. Konsekvensen av retningslinjene vil
være positive for landbruksnæringene, naturmangfold og klimagassutslipp.

Reindrift
Retningslinjene i RPA vil bidra til at beiteressursene for reindrifta ivaretas. Dette er godt
ivaretatt i tidligere plandokument (null-alternativet), men retningslinjene i RPA er mer
konkrete og gir føringer for samarbeid og dialog som kan styrke reindriftsinteressene.

Mineraler, byggeråstoffer og massehåndtering
Kapitlet om mineraler og massehåndtering omhandler ei viktig næring for Trøndelag. Også
dette temaene er berørt i tidligere planer og sikres delvis gjennom annet lovverk. Mange
trønderske kommuner har ivaretatt disse ressursene godt i egne planer, men ikke alle.
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Retningslinjene gir klare føringer for hvilke ressurser som bør sikres og hvordan masseuttak,
transport og deponering bør foregå. Konsekvensen av RPA for dette temaet sammenlignet
med null-alternativet er for store deler av Trøndelag en mer bærekraftig forvaltning og
transport av mineraler og masse.

Fritidsboliger og reiseliv
De senere årene har mange trønderske kommuner tillatt utbygging av et stort antall
fritidsboliger. Ikke all utbyggingen har vært bærekraftig. Retningslinjene oppfordrer til mer
arealeffektive utbygginger. I retningslinjene stilles det også krav om at kommuner med
sårbare områder må sikre en bærekraftig besøksforvaltning. Positive konsekvenser av ret-
ningslinjer i dette kapitlet vil være redusert ressursbruk tilknyttet hyttebygging og bevaring
av naturmangfold og kulturmiljø.

Strandsoneforvaltning
Det gjelder i utgangspunktet strenge nasjonale retningslinjer for tiltak i strandsonen. De
strenge føringene videreføres i RPA for pressområdene i Trøndelag. Gjennom retningslinjene
åpnes det for en differensiert strandsoneforvaltning i fylket. Positive konsekvenser av
retningslinjene er at strandsonen sikres for allmenheten der det er mye folk og aktivitet, og
at det i enkelte områder med lite press kan tillates tiltak om det er samfunnsmessige gode
grunner for å dispensere fra 100-meters forbudet.

Sjøområdene
Planlegging i sjø berører ofte flere kommuner. RPA oppfordrer til interkommunale plan-
prosesser. I retningslinjene settes det også krav om at utnyttelsen av ressursene i sjøen ikke
skal gå på bekostning av sårbare arter og naturtyper. I nullalternativet vies ikke sjøarealene
mye oppmerksomhet. Siden dette er ei næring i sterk utvikling og vekst og et satsingsområde
for Trøndelag som har utfordringer på tvers av kommunegrenser, er det viktig at temaet
belyses i en regional plan. Positive konsekvenser av retningslinjene i dette kapitlet er
avklaringer for næringsutvikling og sikring av naturmangfold.

Energiproduksjon og nett
Energiproduksjon og nettutbygging styres i stor grad av annet lovverk enn plan- og
bygningsloven. Retningslinjer i RPA vil ikke ha store konsekvenser for de store utbyggingene,
men gjennom å henstille kommunene om energieffektivisering og samordning av energibruk
vil konsekvensene av dette være lavere forbruk som igjen gir mindre behov for nye utbyg-
ginger. Dermed spares areal.
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Vedlegg 1: Regelverk, styringsdokumenter, veiledere og kunnskapsgrunnlag

Lover og forskrifter

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), 27. juni

2008 nr. 71

- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), 19. juni 2009 nr.

100

- Lov om jord (jordlova), 12. mai 1995 nr. 21

- Lov om kulturminner (kulturminneloven), 9. juni 1978 nr. 50

- Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), 24. juni 2011 nr. 29

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), 12. mars 1981

nr. 6

- Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven), 24.11.2000 nr. 82

- Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven), 19. juni 2009 nr.

101

- Lov om reindrift (reindriftsloven), 15. juni 2007 nr. 40

- Forskrift om konsekvensutredninger, 21. juni 2017 nr. 854

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), 1. juni 2004

nr. 931

- Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften), 22. desember

2016 nr. 1868

- Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), 15. desember 2006

nr. 1446

Nasjonale retningslinjer:

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SPR-

BATP)

- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

- Rikspolitiske retningslinjer for barn- og unge

- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)

- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

- H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven

- Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse – For å ivareta

samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

Nasjonale strategier og planer:

- Nasjonal Transportplan 2022-2033, Meld. St. 20 (2020-2021)
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- Nasjonal Jordvernstrategi, Prop. 127 S (2014-2015) vedlegg 4 og Oppdatering av

nasjonal jordvernstrategi, Prop. 1 S (2018-2019) vedlegg 1

- Nye mål for kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold, Meld. St.

16 (2019-2020)

- Norsk handlingsplan for naturmangfold – Natur for livet, Meld. St. 14 (2015-2016)

- Skog- og trenæringa - ein drivar for grøn omstilling, Landbruks- og

matdepartementet 2019

- Lokale gåstrategier og planer for gående, Statens vegvesens rapport nr. 280

- Nasjonal gåstrategi – Strategi for å fremme gåing som transportform og

hverdagsaktivitet , Statens vegvesen rapport nr. 87

- Nasjonal sykkelstrategi – Sats på sykkel! Vegdirektoratet rapport nr. 7

- Handlingsplan fysisk aktivitet 2020-2029 – Sammen om aktive liv, Helse- og

omsorgsdepartementet 2020

- Handlingsplan friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, Klima- og

miljødepartementet 2018

- Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet, Meld. St. 18 (2015-2016)

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019– 2023, kgl.res.

av 14. mai 2019

- Oppdatering av nasjonal jordvernstrategi, Prop. 1S (2018-2019)

- Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords, Meld. St. 9 (2011-2012)

- Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter, Meld. St. 32 (2016/2017)

- Statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen,

kgl.res. av 25. mars 2011 (en revidert versjon er på høring)

Nasjonale veiledere:

- Planlegging etter plan- og bygningsloven

- Kommuneplanens arealdel – Utarbeiding og innhold

- Reguleringsplanveileder

- Konsekvensutredninger – Kommuneplanens arealdel

- Kommunal planstrategi

- Regional planstrategi

- Medvirkning i planlegging – Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i

kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven

- Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-,

frilufts- og reindriftsområder

- Grad av utnytting – Beregnings- og måleregler

- Barn og unge i plan og byggesak – Hvordan sikre og skape gode oppvekstsvilkår for

barn og unge gjennom planlegging og byggesaksbehandling

- Naturmangfoldloven kapittel II – Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk
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- Veileder til retningslinje T-1442 – Behandling av støy i arealplanleggingen

- Systematisk folkehelsearbeid

- Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan og bygningsloven

- Kulturminner, kulturmiljøer og landskap - Planlegging etter plan- og bygningsloven

- Sametingets planveileder

- Veileder for strandsonen i 3D

- Planlegging av fritidsbebyggelse (T-1450)

- Plan for friluftslivets ferdselsårer

- Planlegging i sjøområdene

- Veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg

- Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven

- Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven

- Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven

- Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven

- Drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og statlig planarbeid

- Veileder om uteområder i barnehager og skoler.

- Fastsette snøskuterløyper

- Søke om statlig sikring av friluftslivsområder

- Planering og jordflytting

- Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

- Kommunedelplaner for naturmangfold

- Planlegging av fritidsbebyggelse

- Byrom – en idéhåndbok - Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder

- H-6/20 Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler – forholdet til plan- og
bygningsloven mv.

- Helhetlig knutepunktutvikling

Øvrige nasjonale veiledere og rundskriv finnes på følgende lenke:
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-
bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/pblveiledere/id2009055/

Regionale strategier og planer:

- Regional planstrategi 2020-2023 Trøndelagsplanen kortsiktig del

- Trøndelagsplanen 2019-2030 langsiktig del

- Planprogram for regional plan for arealbruk i Trøndelag, fastsatt av fylkestinget 24.

april 2019

- Planprogram for regional plan for kulturminner i Trøndelag, fastsatt av fylkestinget

26. februar 2020

- Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag 2022-2027

- Regional plan for Dovrefjellområdet, 2017
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- Regional plan for Forollhogna 2013-2025

- Regional strategi for klimaomstilling – «Sånn gjør vi det», vedtatt av fylkestinget

14.10.2020

- Delstrategi trafikksikkerhet 2019-2023

- Delstrategi mobilitet 2019-2023

- Delstrategi veg 2019-2023

- Delstrategi sjø 2019-2023

- Delstrategi gods 2019-2023

- Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag – «Et verdiskapende

Trøndelag», vedtatt av fylkestinget 14.12.2017

- Kulturstrategi 2019-2022 – «Balansekunst»

- Kompetansestrategi for Trøndelag, vedtatt av fylkestinget 12. juni 2019

Interkommunale plansamarbeid og avtaler med arealdimensjon

- Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP)

- Byvekstavtalen for Trondheimsregionen

- Innherredsbyen - Felles areal- og transportstrategi for kommunene på Innherred

- Kystsoneplanen for Namdalen, med planprogram

- Massedeponi i Trondheimsområdet

Digitale kunnskapsgrunnlag:

- Det offentlige kartgrunnlaget DOK, Kartverket

- GEO Norge - Kartkatalogen

- GisLink karttjeneste

- Trøndelag i tall

- Vegkart

- Naturbase

- Askeladden

- vannportalen.no

- arealbrukskart for alle reinbeitedistriktene i Trøndelag

- kartinnsynsløsning som viser arealinngrep i reinbeitedistriktene i Trøndelag

- Bergrettigheter

Annet kunnskapsgrunnlag:

- Faktagrunnlag om matjord og jordvern i Trøndelag

- Gatebruksplan mot 2030 og 2050, Trondheim kommune (høringsutkast)

- Tetthet i Trondheim – Tolv eksempler på tetthet i bebyggelse eksempelsamling

- Boligfortetting i Trondheim – status og muligheter (et kunnskapsgrunnlag til

Byutviklingsstrategien – strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050)
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- Nasjonale eksempelsamlinger for vurdering av kvalitet og tetthetskrav i

fortettingsprosjekt i andre byvekstkommuner

- Erfaringer fra gjennomført pilotprosjekt og erfaringer for utarbeidelse av

kommunedelplan for naturmangfold

- Prosjekt for friluftslivets ferdselsårer

- Havvind - strategisk konsekvensutredning

Eldre regionale planer og strategier, bla arealbruk, folkehelse og vindkraft finnes på
følgende link:
https: //www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/andre-
planer-og-foringer/
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D ispos is jon som u tgangspunk t fo r innsp i l l

HANDLINGSPROGRAM 2021 - 2024
Del av regional plan for arealbruk 2021-2030
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Utdrag fra Plan-og Bygningsloven

§ 8-1.Regional plan
Regional planmyndighet skal utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i den
regionale planstrategien.

Kongen kan gi pålegg om å utarbeide regional plan for bestemte virksomhetsfelt, tema eller
geografiske områder og gjennom forskrift fastsette nærmere bestemmelser om innhold,
organisering og om planen skal godkjennes av Kongen.

Som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring
av planen.

Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet. Behovet for rullering skal
vurderes årlig.

§ 8-2.Virkning av regional plan
Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og
statlig planlegging og virksomhet i regionen.

HANDLINGSPROGRAM, foreløpig disposisjon

Høringsutkast for regional plan for arealbruk ligger på høring og offentlig
ettersyn frem til 1. september 2021. Sammen med høringsutkastet
følger en disposisjon for handlingsprogram som vedlegg.

Fylkeskommunen ønsker innspill på aktuelle tiltak som følger opp
satsingene i RPA og som krever samarbeid. Aktuelle tiltak vil være
utarbeidelse av supplerende kunnskapsgrunnlag, kartdata,
utviklingsprosjekt, mv. Tiltakene som blir foreslått blir lagt frem for
politikerne og prioritert etter høringsfristen. Fylkeskommunen skal ta en
koordinerende rolle i oppfølgingen av tiltakene. Tiltak som ikke kommer
med nå, kan bli løftet frem ved senere rullering. Handlingsprogrammet
blir rullert hvert fjerde år, og det vil bli rapportert årlig på oppfølging av
handlingsprogrammet.

Innspill til tiltak som bør vurderes inn i handlingsprogrammet sendes:
postmottak@trondelagfylke.no

Spørsmål til arbeidet kan rettes:
Trøndelag fylkeskommune, Seksjon Regional
v/ seksjonsleder Vigdis Espnes Landheim
e-post: vigla@trondelagfylke.no eller
v/ seniorrådgiver Turid H. Vollmo
e-post: turvo@trondelagfylke.no

Endelig vedtak av Regional plan for arealbruk med handlingsprogram er
planlagt i fylkestinget i desember 2021.
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F o r o r d

Regional plan for arealbruk 2021 – 2030 (vedtatt XX.XX.2021) erstatter Regional plan
for arealbruk i Nord-Trøndelag (2013) og Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag
(2014).

Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal iht. loven
konkretisere hvilke oppfølginger planen krever. Fylkeskommunen har et hovedansvar for å
følge opp de regionale planene gjennom prosjekt- og prosessledelse, formidler av kunnskap,
faglig veiledning, drive kompetansenettverk, som samfunnsutvikler og som saksbehandler og
planmyndighet. Et handlingsprogram skal anslå ressursbehovet og peke på ansvarlig organ
og samarbeidspartnere for gjennomføringen.

Regional plan for arealbruk angir mål og retningslinjer for å oppnå bærekraftig arealbruk i
Trøndelag. Dette er første utgave av handlingsprogram for å følge opp planen. Tiltakene i
denne er valgt ut med utgangspunkt i hva som oppleves å haste mest, hvilke ressurser som
er tilgjengelige og hvilke initiativ som er fremmet. Andre tiltak vil komme til når handlings-
programmet rulleres neste gang.

Regional plan for arealbruk har et langsiktig perspektiv frem mot 2030 og skal vurderes rullert
hvert fjerde år. Handlingsprogrammet har en fireåring horisont. Behovet for revidering av
handlingsprogrammet skal vurderes årlig og vedtas av fylkestinget.

DISPOSISJON
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I n n h o l d
1 Sammenstilling av tiltak 2021-2024.......................................... 5

2 Beskrivelse av tiltak.................................................................. 6

3 Evaluering av RPA..................................................................... 9
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1 S a m m e n s t i l l i n g a v t i l t a k
2 0 2 1 - 2 0 2 4

Her kommer en komprimert sammenstilling av prioriterte hovedtiltak for fireårsperioden.

BESKRIVESLE AV

TILTAK

ANSVARLIG I

FYLKESKOMMUNEN

SAMARBEIDS-

PARTNERE

TIDS-

PERIODE

TOTALT

BUDSJETT

H 1
Evaluering av RPA,
inkl. fornying av
kunnskapsgrunnlag

Seksjon regional FK, FM,
kommunene m.fl.

2021-24 ?

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 1 0
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2 B e s k r i v e l s e a v t i l t a k
Mal for detaljert beskrivelse av tiltakene

H 1 NAVN PÅ TILTAK

BESKRIVESLE AV

TILTAKET

ANSVARLIG I

FYLKESKOMMUNEN

INTERNE RESSURSER

EKSTERNE

SAMARBEIDSPARTNERE

TIDSPERIODE Oppstart – faser og slutt

TOTALT BUDSJETT Samlet og evt. fordelt på år

KOMMENTAR
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MULIGE TILTAK

Under er beskrevet noen foreløpige tanker om mulige tiltak med
utgangspunkt i delkapitlene i RPA. Det er ønskelig med mange
konkrete innspill til tiltak i høringsfasen av RPA. Innspillene vil bli
sammenstilt, sortert og prioritert i etterkant. Tiltakene som er omtalt
er kun tatt inn som eksempler for å konkretisere hva som kan være
aktuelt.

1. Senterstruktur
Kan være behov for tiltak til hjelp for kommunene i arbeidet med å definere lokalsentra.

2. Areal og transport
Under dette temaet kan det være flere aktuelle tiltak. Som en del av kunnskapsgrunnlaget
for RPA er det utarbeidet en rapport om knutepunktutvikling. Det er flere forhold i
rapporten som kan følges opp. Mange kommuner jobber med gåstrategier og sykkel-
strategier – her er det mye kunnskap som kan deles. Trondheimsregionen har gjort et
omfattende arbeid innen dette feltet som kunne vært delt og fulgt opp med lignende arbeid
relatert til øvrige deler av Trøndelag. Lokalisering av knutepunkt for godsomlasting og
industrihavner krever interkommunalt samarbeid og kan være et mulig tiltak å løfte frem.
Byvekstkommunenes arbeid med samordnet parkeringspolitikk har også overføringsverdi til
flere kommuner.

3. Bolig og levekår
Trondheim kommune har eksempelsamlinger og veiledere om fortetting. Oppfølging av
dette med lignende veiledningsmateriell tilpasset mindre byer og tettsteder kan være
aktuelt.

4. Sentrumsutvikling og lokalisering av handel
Det er behov for mer kunnskap og kanskje noen lokale pilotprosjekt som ser på levende
sentrumsområder og «levende sentrumslokaler». Hvordan endres handelsnæringen og
hvilke konsekvenser får dette for byene og tettstedene i Trøndelag?

5. Regionale næringsarealer
Fylkeskommunen vil ta en koordinerende rolle i å kartlegge regionale næringsareal i
samarbeid med regionrådene i fylket. Kartlegging av regionale næringsarealer der fortrinn
som aktuell lokasjon mht. til naturhensyn, miljøhensyn, jordvern, bevaring av myr,
infrastruktur, arbeidsmarked, strømpriser m.m. tydeliggjøres. Fylkeskommunen vil ta en
koordinerende rolle for å se lokalisering av store regionale næringsarealer og løsninger for
godstransport i sammenheng. Gode eksempler på næringsklynger som lykkes med
sirkulærøkonomi kan hjelpe flere til å jobbe for slike løsninger.

6. Jordvern
Fylkesmannen er sektormyndighet for jordvern. Det er trolig behov for mer kunnskap og
erfaringsdeling relatert til dette temaet.

7. Kulturmiljø
Lite aktuelt med egne tiltak for dette delkapitlet da det utarbeides egen regional plan for
kulturmiljøer.
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8. Naturmangfold og friluftsområder
Det er behov for bedre kartlegging av naturverdier i kommunene. Det jobbes godt med å
kartlegge friluftsområder i kommunene, men ikke alle er i mål ennå.

9. Vannforvaltning og drikkevann
Det er lite aktuelt med egne tiltak for dette delkapitlet da det utarbeides egen regional plan
for vannforvaltning. I områder med sterk befolkningsvekst kan det være behov for
utredning av nye drikkevannskilder. Et slikt arbeidet vil kunne utløse behov for samarbeid
mellom flere kommuner.

10. Jordbruk og skogbruk
Dette er et omfattende tema som kan ha mange ulike oppfølgende tiltak. Det er behov for å
se på en samlet utnytting av LNFR-områdene i lys av bærekraftsmålene og økt klimafokus.
Klimaendringer og ny teknologi gir nye utfordringer og nye muligheter for jord- og skog-
bruksnæringene i Trøndelag. Arealbruken innenfor LNFR-områdene påvirkes i stor grad av
andre lovverk enn plan- og bygningsloven. Tilskuddordninger og kriterier for støtte kan ha
stor innvirkning på løsninger som velges. Dette er på siden av hva som omhandles av en
regional plan for arealbruk, men kan likevel være noe som bør følges opp om ønskede
målsettinger om bærekraftig arealbruk skal nås.

11. Reindrift
Beiteinteressene for reinen strekker seg over mange kommuner. Det er utarbeidet gode
kartløsninger som viser reindriftas ulike beiter, flyttleier, mv. Det foreligger også oversikter
som viser arealinngrep. Det er fortsatt behov for mer kunnskap om konsekvenser av både
inngrep og klimaendringer.

12. Mineraler, byggeråstoffer og massehåndtering
Trondheimsregionen har utarbeidet egne strategier for uttak av pukk og grus. Det kan være
behov for å gjøre lignende vurderinger for andre deler av Trøndelag for å samordne
masseuttak, transport og eventuelle deponier på tvers av kommunegrenser.

13. Fritidsboliger og reiseliv
Utbyggingen av fritidsboliger som har skjedd de senere årene har vært ressurskrevende og
medført nedbygging av naturarealer, men det jobbes også med å utvikle bærekraftige
løsninger.

14. Strandsoneforvaltning
Det kan være behov for mer kunnskap om hvilke konsekvenser klimaendringer og havnivå-
stigning kan ha for strandsoneforvaltningen fremover. Det er behov for kartlegging av
«funksjonell strandsone», det vil si analyse av landskap for å få fram differensierte strand-
soneverdier som grunnlag for planlegging av vern og utvikling. Det kan være behov for å
utarbeide konkrete veiledere for kommunenes saksbehandling i strandsonesaker.

15. Sjøområdene
Havbruksnæringa er i vekst og utvikling. Her er det behov for mer kunnskap innen en rekke
felt. Arealplanlegging i sjø berører som regel flere kommuner og mange aktører. For å ha
godt nok grunnlag er det behov for marine grunnkart for større deler av Trøndelagskysten.

16. Energiproduksjon og nett
Det er satt som et vilkår i retningslinje R29 at det ikke skal avsettes nye arealer til vindkraft
før konsekvensene av konsesjonsgitte og pågående vindkraftutbygginger er samlet og
vurdert.
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3 E va l u e r i n g a v R P A
Et tiltak som må inngå i handlingsprogrammet for fireårsperioden er evaluering av regional
plan for arealbruk og status for tiltakene som er foreslått i handlingsprogrammet.
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

PILOTANLEGG FLYTENDE SOLKRAFTVERK - EQUINOR  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune tar høring vedrørende søknad om konsesjon for flytende solkraft til 

orientering.  

 

Videre ønsker kommunen at miljøstudiet bør dekke så mange problemstillinger som mulig, så 

en kan få en god oversikt over hvilke påvirkninger naturmangfoldet får av et slikt anlegg. 

 

Vedlegg:  

 

1. Høringsbrev - NVE 

2. Følgemail til søknad om konsesjon – Equinor  

3. Konsesjonssøknad for flytende solkraftverk – Equinor  

4. Kartlegging av sårbare arter og naturtyper, Floating Solar Frøya - Åkerblå  

5. Marinarkeologisk uttalelse – NTNU Vitenskapsmuseet  

 

Saksopplysninger  

Den 08.06.2021 mottok Frøya kommune et brev fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat 

(NVE), hvor det ble informert om at Equinor sin søknad om konsesjon for flytende solkraft i 

sjø utenfor Frøya var blitt lagt ut til offentlig høring.  

 

Frøya kommune hadde på det tidspunktet vært involvert i arbeidet med realisering av denne 

søknaden siden Equinor, Sintef og Moss Maritime tok kontakt i august 2020. Kommunen har 

i den sammenheng kommet med forslag til lokasjoner etter samtaler med det lokale 

fiskarlaget, samt bistått med rådgivning og enkelte undersøkelser vedrørende 

konsesjonssøknad og prosesser rundt dette.  

 

Pilotprosjektet som nå er kommet til konsesjonsstadiet består av flytende plattformer (flytere) 

på 12,5 x 12,5 m, som kobles sammen i en matrise-form til ønsket størrelse. Pilotanlegget vil 

bestå av 36 flytere plassert kvadratisk (6x6), hvorav 35 flytere med solceller og den siste 

dedikert til transformator (se figur 1)  



 
Figur 1: Konseptskisse av det flytende solkraftverket. Hentet fra konsesjonssøknaden. 

 

Anlegget er tenkt ankret opp øst av Rottingen, på en av to potensielle lokasjoner (A og B). 

Årsak til at endelig lokasjon ikke er valgt, er fordi det fortsatt innhentes vær- og bølgedata for 

disse to lokasjonene. Equinor vil ta en endelig beslutning for lokasjon basert på disse dataene, 

men det er allerede avklart at anlegget skal plasseres i enten lokasjon A eller B (se figur 2).  

 

 
Figur 2: Kart over plassering av alternativene A og B, samt tiltenkt kabeltrasee.  Avsatt område på 

siden av trasee er inkludert for å gi mulighet for tilpasning av kabel ifht. havbunnen. 

 



Kommunen har også fått informasjon om at lokalbefolkningen er informert, og at de som 

ønsker å levere sine merknader gjør dette selv. Administrasjonen har derfor besluttet å 

konsentrere sin høringsuttalelse til overordnet kommunalt nivå og naturmangfold. 

 

Kommunedirektørens vurdering  

Ettersom kommunen har hatt kontakt med innbyggere i kommunen som har gitt signaler om 

at de vil sende inn sine egne høringssvar på søknaden, så vil kommunens vurdering i hovedsak 

være basert på et helhetsblikk for kommunen, fra ringvirkninger i kommunen til naturforhold.  

 

Ringvirkninger i Frøya kommune 

Administrasjonen i Frøya kommune har fått være med på prosessen helt siden det første møtet 

mellom kommunen og forslagstiller i august 2020, og er slikt sett godt kjent med det omsøkte 

anlegget. Kommunen har også vært med som rådgiver og kontaktpunkt for lokale 

næringsaktører, fiskarlag og andre personer på Equinor sine vegne. 

 

Gjennom dette gode samarbeidet så har det blitt involvert flere lokale aktører i den 

forekommende installasjonen. På listen over leverandører som følger med konsesjonssøknaden 

finnes det hele fem lokale bedrifter, hvorav to også innehar operasjonsavtaler med Equinor for 

anleggets prosjekterte levetid. 

 

Innvolveringen av lokale aktører har vært fremmet som ett ønske fra Equinor sitt ståsted 

gjennom prosessen, og Frøya kommune har så prøvd å tilrettelegge for dette etter beste evne.  

 

Videre, ettersom at dette er ett pilotprosjekt, så vil det omsøkte anlegget kunne bli en viktig 

brikke for fremtidig promotering og utvikling av Ocean Space Centre. Større regionale 

forskningsinstitusjoner, bla. SINTEF, er allerede med i prosjektet, og pilotprosjektet kan åpne 

mange dører for forskning og utvikling på marine energiformer og konstruksjoner i Frøya 

kommune. 

 

Forskningsinstitusjoner i Trøndelag har over lengre tid ønsket seg et “naturlaboratorium”, 

hvor en kan la nye prototyper og design få bryne seg på de virkelige naturkreftene. Per dags 

dato gjøres mange prosjekter i tank eller via simulering i Trondheim. Med ett 

naturlaboratorium på Frøya, så vil forskningsinstitusjoner og andre aktører i Trøndelag kunne 

teste sine antagelser i praksis, som igjen vil gi verdifulle data og erfaringer for videreutvikling 

av produkter og tjenester. 

 

Frøya kommune er allerede i front innen FoU gjennom havbruksnæringen. Ved å utvide denne 

horisonten til også å inkludere generelle maritime konstruksjoner og marin energi, så kan 

Frøya posisjonere seg til å bli en av de største kommunene innen marin utvikling, og bidra 

som en viktig satellitt for teknologihovedstaden Trondheim. 

 

Naturmangfold og forurensningsfare 

Basert på gjennomgang av konsesjonssøknaden, så ser det ut som det er tatt mye hensyn til at 

anlegget i første omgang skal være et midlertidig tiltak, og at det skal være mulig å tilbakeføre 

området til dets nåværende tilstand ved prosjektets konklusjon. En kan ikke se at tiltaket vil gi 

noen store, negative påvirkninger for verken miljø eller samfunn, men vil kunne gi svært nyttig 

informasjon om hvordan slike anlegg potensielt kan påvirke naturen når de plasseres i større, 

kommersielle anlegg.  

 



Vedrørende forurensning fra anlegget, spesielt fra transformatoren, så har dette også blitt 

gjennomgått i konsesjonssøknaden. Begge typene transformatorolje som vurderes benyttet er 

ikke basert på mineralolje. Dette betyr at oljen ikke fører til forgiftning av dyr ved kontakt, 

men at oljen kan påvirke isoleringsevnen til pels og fjær. Oljen brytes også lettere ned av 

naturen, og selv et større utslipp hvor den totale beholdningen (700 liter) slippes ut i naturen, 

så vil eventuelle skader være minimale, og det er blitt vurdert til at det ikke vil gi noen 

langtidskonsekvenser, slik som en har sett med utslipp av råolje og bunkers. 

 

Det må også bemerkes at det er svært positivt at det vil gjennomføres et miljøstudium 

gjennom prosessen, og spesielt med tanke på eventuelle etter-effekter av et slikt tiltak. Dette 

vil gi ny kunnskap som kan brukes i flere sammenhenger enn bare for flytende solkraftverk av 

prosjektets design. En anser dermed at naturmangfoldet vil bli ivaretatt, både gjennom 

undersøkelsene som gjøres samtidig med prosjektet, og prosjektets midlertidige karakter. 

 

Det er likevel besluttet å fremme ett ønske om at så mange natur- og miljøfaglige 

problemstillinger bør dekkes i miljøstudiet som skal følge prosjektet. 

 

Lokal strømproduksjon 

Takket være Tensio sin nye transformator på Svellingen, som vil stå vegg i vegg med Equinor 

sin transformator, så vil strømmen produsert på piloten mest sannsynlig bli sendt direkte ut i 

strømnettet på Frøya, noe som vil redusere belastningen på dagens importkabel. Selv om 

produksjonen vil være variabel (Opptil 2 MW ved “peak performance”), så vil dette være et 

positivt tilskudd for kommunens strømnett.  

 

Plan 

Til slutt så ønsker kommunen å kommentere tiltakets planmessige konsekvenser. 

Kommuneplanens arealdel åpner ikke opp for permanente tiltak i sjø, med unntak av 

konsesjonsgitte akvakulturanlegg. Ettersom pilotprosjektet er tenkt etablert for en tidsperiode 

på to år, så faller anlegget inn under kategorien midlertidige konstruksjoner og anlegg.   

 

I tolkningsuttalelse fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, referanse 11/1161-2 

NIS, så står det følgende:   

 

Når det gjelder forholdet til øvrige elementer i kommuneplanens arealdel og 

reguleringsplan, som arealformål og hensynssoner og andre bestemmelser enn de 

som er nevnt ovenfor, tar rettsvirkningen av planene etter pbl. §§ 11-6 første ledd og 

12-4 første ledd i utgangspunktet sikte på å ramme permanente bygge- og 

anleggstiltak selv om bestemmelsene etter ordlyden også vil kunne gjelde 

midlertidige tiltak.  Når det gjelder midlertidige tiltak, er det ikke gitt at en annen 

arealbruk enn forutsatt i planen, i en begrenset periode, får særlig betydning for 

muligheten til å ivareta de formål og hensyn planen skal sikre. Det må derfor i slike 

tilfelle foretas en konkret vurdering av virkningen av tiltaket. En slik vurdering bør 

forankres i pbl. § 30-5 hvor de hensyn som ligger bak arealformål, hensynssoner og 

bestemmelser trekkes inn i vurderingen av om de forutsetninger som pbl. § 30-5 

setter opp for å kunne gi tillatelse, er oppfylt. Departementet legger til grunn at også 

hensynet til å bevare naturmangfoldet trekkes inn i denne vurderingen. Hvis 

konklusjonen etter en slik vurdering blir at tiltaket kan aksepteres, vil det kunne gis 

tillatelse uten at det i tillegg må gjennomføres en dispensasjonsvurdering etter pbl. 

kapittel 19.   



 

Ettersom prosjektet ligger i ett FFNAF område (Ferdsel, Fiske, Natur, Akvakultur og 

Friluftsliv), så er det disse formålene som potensielt kan bli forhindret. Av disse formålene så 

er det Ferdsel og Fiske som har det største potensialet for å bli påvirket av prosjektet, 

ettersom konklusjonen i konsesjonssøknaden er at påvirkning av bla. naturmangfold vil bli 

minimalt.  

 

Frøya kommune har tidlig i prosessen inkludert det lokale fiskarlaget i prosessen. Alle de 

foreslåtte områdene for lokalitet ble forelagt med fiskarlagets godkjenning, for å nettopp 

unngå en interessekonflikt på dette feltet. Videre så har Equinor valgt ut sine to foreslåtte 

lokasjoner basert på farleder i området, for å sikre at anlegget ikke kommer i konflikt med 

dagens ferdselsmønster.   

 

Basert på denne tolkningen, konsesjonssøknaden, samt tiltakets midlertidighet (som presiseres 

i konsesjonssøknaden), så åpnes det for at midlertidige konstruksjoner, som ikke forhindrer at 

forutsatt aktivitet i stor grad påvirkes, kan gis tillatelse uten at det må gjennomføres en 

dispensasjonsvurdering. Frøya kommune vurderer dermed at pilotprosjektet for flytende 

solkraft fanges opp av denne bestemmelsen, og har dermed ikke behov for en 

dispensasjonsbehandling fra kommuneplanens arealdel.  

 

I tillegg bør det her også nevnes at kommunen har planer om å gjennomføre en 

formålsendring for Grønn 3 gjennom den tematiske rulleringen av kommuneplanens arealdel, 

som skal påbegynnes høsten 2021. Dette vil dermed på sikt sikre at tiltaket er i tråd med plan, 

samt åpne for potensielle tilsvarende prosjekter og/eller videre forskning i området.  

 

Konklusjon  

Totalt sett anses det som at det omsøkte prosjektet vil være et spennende og viktig prosjekt, 

som administrasjonen i Frøya kommune ser positivt på at er tenkt lagt i vår kommune. 

Gjennom innvolvering av lokale aktører, tilstedeværelse av forskningsorganisasjoner og 

naturkreftene som Frøya kan mønstre, så kan pilotprosjektet på lengre sikt lede til at Frøya 

blir ledende som ett FoU senter innenfor marine konstruksjoner og anlegg. 

 

En FoU klynge som betjener alt fra marin energi til havbruksnæring vil kunne gi store lokale 

ringvirkninger, og forhåpentligvis gi Frøya ett stabilt og godt grunnlag for å bygge fremtiden 

på. 

 

Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune tar høringen til orientering, og informerer 

NVE om at kommunen ikke har noen ytterligere merknader enn de som er signalisert i 

saksfremlegget og vedtaket. 
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Equinor - Høring av søknad om konsesjon for flytende solkraftverk 

utenfor Frøya - Frøya kommune - Trøndelag 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad av 03.06.2021 fra Equinor ASA om 

tillatelse til å bygge og drive et pilotanlegg for flytende solkraftverk med en kapasitet på 1 MWp for en 

periode på 2 år. Anlegget er lokalisert i Frøya kommune, Trøndelag fylke, i kystområdet nord for 

Svellingen på Frøya, med ilandføring av kabel og oppføring av nettstasjon i nærheten av Sletta kirke.  

Pilotanlegget består av flyterelementer som holder PV-moduler og øvrige elektroniske komponenter, 

forankringsløsning, kabler for eksport av strøm (sjøkabel og landkabel) og en nettstasjon på land, som 

blir grensesnitt mot nettleverandør. Det er inngått avtaler med Tensio og TrønderEnergi for henholdsvis 

nettilknytning og kraftavtale.  

Sammenstilling og utplassering av anlegg er planlagt til tredje og fjerde kvartal 2021. Equinor ASA 

skriver i søknaden at anlegget forventes å gi ubetydelige negative påvirkninger på miljøet, basert på 

anleggets beskjedne størrelse på havoverflaten, gunstige strømforhold i området som gir utskiftning av 

vannmasser, tidsmessig tilpassing av aktiviteter som kan forstyrre gyting samt valg av lokasjon som 

minimerer konflikter med lokale interesser og sårbare naturtyper. 

Søknaden sendes med dette på høring. Det vises til konsesjonssøknaden med vedlegg for nærmere 

beskrivelse av anlegget.  

En uttalelse til søknaden kan sendes via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider  

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7547&type=A 

Dere kan også sende uttalelse som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, 

Majorstuen, 0301 OSLO. 

Frist for å sende uttalelse til NVE er 23.08.2021. 
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NVE sender saken på høring til instanser som vist i høringslisten nedenfor. Vi ber om at Equinor ASA 

snarest videresender dette høringsbrevet til berørte grunneiere og rettighetshavere. Bekreftelse på denne 

utsendelsen skal sendes NVE. 

 

 

Med hilsen 

 

Jørgen Kocbach Bølling 

fungerende seksjonssjef 

Asle Selfors 

spesialrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

Mottakerliste: 

Arbeidstilsynet Midt-Norge 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION MIDT-

NORGE 

Fiskarlaget Midt Norge 

Frøya kommune 

Hans Jakob Westermann Farstad 

Kystverket 

Kystverket Midt-Norge 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

Stolan grendelag 

TENSIO AS 

Trond Iversen 

Trøndelag fylkeskommune 

TrønderEnergi AS 
 

  

Kopi til: 

Anne Rossbach Hammer 

Lars Seime 

 

 

 

 



From: Anne Rossbach Hammer <aross@equinor.com> 
Sent: fredag 4. juni 2021 14.52 
To: Jørgen Kocbach Bølling 
Cc: Terje Walstad Holten; Lars Seime; Marianne Waage Fougner; Rannfrid 

Skjervold 
Subject: Søknad om konsesjon for flytende solkraftverk utenfor Frøya - Frøya 

kommune - Trøndelag 
Attachments: Kartlegging Åkerblå.pdf; Konsesjonssøknad for flytende solanlegg 

01062021 signert.pdf; Marinarkologisk uttalelse NTNU 
Vitenskapsmuseet.pdf 

 
Hei 
 
Vedlagt finnes søknad fra Equinor ASA om konsesjon for flytende solkraftverk utenfor Frøya. De to 
vedleggene til søknaden er også lagt med som egne PDF dokumenter. 
 
Forslag til høringsparter ligger i listen under. Listen er ikke uttømmende. 
 
Aktuelle høringsparter: 

 Frøya kommune 

 Kystverket 

 Arbeidstilsynet 

 Trøndelag Fylkeskommune 

 DSB 

 Olje- og energidepartementet 

 Miljødepartementet 
 
Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller trenger avklaringer. 
 
Mvh Anne Rossbach Hammer, Equinor 
aross@equinor.com, 90952317 
SSU leder i Flytende sol pilot prosjektet 
 

From: Lars Seime <larsei@equinor.com>  
Sent: torsdag 3. juni 2021 11:24 
To: Jørgen Kocbach Bølling <jboe@nve.no> 
Cc: Terje Walstad Holten <terhol@equinor.com>; Anne Rossbach Hammer <aross@equinor.com> 
Subject: RE: 202100867-4 - Forespørsel om informasjon - Søknad om konsesjon for flytende 
solkraftverk utenfor Frøya - Frøya kommune - Trøndelag 
 
Hei Jørgen,  
 
Søknad er klar og det gjenstår kun signaturer. Søknaden blir oversendt senest i morgen. Takk for 
tålmodighet.  
 
Hilsen Lars 
 

From: Jørgen Kocbach Bølling <jboe@nve.no>  
Sent: torsdag 3. juni 2021 10:27 
To: Lars Seime <larsei@equinor.com> 



Subject: SV: 202100867-4 - Forespørsel om informasjon - Søknad om konsesjon for flytende 
solkraftverk utenfor Frøya - Frøya kommune - Trøndelag 
 
Hei Lars 
  
Viser til epost under av 27.05.2021, der vi ber om en kort status i prosjektet. Jeg kan ikke se å ha 
mottatt dette. Samtidig vil jeg informere om at vi nå dessverre har fått vesentlig redusert kapasitet i 
konsesjonsavdelingen for sol, vind og fjernvarme. Det er derfor viktig at vi får en tilbakemelding fra 
dere når dere tenker å sende inn en søknad, da dette må inngå i en plan. Med sykemeldinger og 
svært mye arbeid, må vi prioritere i en rekkefølge og kan vanskelig ta ting på kort varsel. 
  
med vennlig hilsen 
Jørgen Kocbach Bølling 
  
Seniorrådgiver/Prosjektleder fjernvarme 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Konsesjonsavdelingen Seksjon for energikonsesjon 
  
Telefon 09575 eller direkte 22959854 Mobil 977 35 439 
E-post nve@nve.no eller direkte jboe@nve.no 
  
  

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan her  

  
Det gjøres oppmerksom på at all e-post til og fra NVE i utgangspunktet vil være journalpliktig etter 
arkivloven og også vil være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter 
offentliglovens regler 
  
  
  
  

Fra: Jørgen Kocbach Bølling  
Sendt: torsdag 27. mai 2021 07:23 
Til: Hans Jakob Westermann Farstad <hansjwf@hotmail.no> 
Kopi: Lars Seime <larsei@equinor.com> 
Emne: SV: 202100867-4 - Forespørsel om informasjon - Søknad om konsesjon for flytende 
solkraftverk utenfor Frøya - Frøya kommune - Trøndelag 
  
Hei 
  
NVE har enda ikke mottatt en søknad på dette prosjektet, som er tilstrekkelig til at vi kan sende den 
på høring. Men det er signalisert nært forestående. Tiltakshaver kan følgelig ikke påbegynne 
anleggsarbeider i denne saken. 
  
Jeg setter Equinors kontaktperson på kopi i mitt svar her, og ber som at de svarer kort om status i 
prosjektet.  
  
  
med vennlig hilsen 
Jørgen Kocbach Bølling 
  
Seniorrådgiver/Prosjektleder fjernvarme 



Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Konsesjonsavdelingen Seksjon for energikonsesjon 
  
Telefon 09575 eller direkte 22959854 Mobil 977 35 439 
E-post nve@nve.no eller direkte jboe@nve.no 
  
  

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan her  

  
Det gjøres oppmerksom på at all e-post til og fra NVE i utgangspunktet vil være journalpliktig etter 
arkivloven og også vil være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter 
offentliglovens regler 
  

Fra: Hans Jakob Westermann Farstad <hansjwf@hotmail.no>  
Sendt: onsdag 26. mai 2021 21:25 
Til: Jørgen Kocbach Bølling <jboe@nve.no> 
Emne: Sv: 202100867-4 - Forespørsel om informasjon - Søknad om konsesjon for flytende 
solkraftverk utenfor Frøya - Frøya kommune - Trøndelag 
  

Hei igjen Jørgen.  
I morgen har vi årsmøte i grenda, og mange lurer på hva statusen er for solkaraftverket som 
kommer. I dag kunne vi lese i lokalavisa Hitra-Frøya at Equinor har fått alle tilatelser de 
trenger. Stemmer det? 
https://www.hitra-froya.no/nyheter/2021/05/26/Her-skal-solkraftverket-ligge-
24012315.ece  
Anleggsarbeidet har allerede begynt for å legge kabel.  
Har vi blitt glemt i denne prosessen? Er det hold i det Equinor sier i lokalavisa? 

  
Mvh 

Hans Jakob Farstad 

 
Fra: Jørgen Kocbach Bølling <jboe@nve.no> 
Sendt: mandag 10. mai 2021 11:26 
Til: Hans Jakob Westermann Farstad <Hansjwf@hotmail.no> 
Emne: 202100867-4 - Forespørsel om informasjon - Søknad om konsesjon for flytende solkraftverk 
utenfor Frøya - Frøya kommune - Trøndelag  
  
Hei 
  
Jeg kommer til å stå som saksbehandler på denne saken. Vi har enda ikke mottatt søknaden om 
konsesjon, men når denne kommer skal vi gjennomføre en bred høring. Da vil du se nøyaktig 
plassering mm. Supert om du også kan sende kontaktinfo til grendelaget, epostadresse, så setter vi 
dere begge på kopi på høringen.   
  
  
med vennlig hilsen 
Jørgen Kocbach Bølling 
  
Seniorrådgiver/Prosjektleder fjernvarme 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
Konsesjonsavdelingen Seksjon for energikonsesjon 



  
Telefon 09575 eller direkte 22959854 Mobil 977 35 439 
E-post nve@nve.no eller direkte jboe@nve.no 
  
  

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan her  

  
Det gjøres oppmerksom på at all e-post til og fra NVE i utgangspunktet vil være journalpliktig etter 
arkivloven og også vil være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter 
offentliglovens regler 
  
  
  
  
  
  

Fra: Hans Jakob Westermann Farstad <Hansjwf@hotmail.no>  
Sendt: torsdag 6. mai 2021 10:25 
Til: NVE <NVE@nve.no> 
Emne: Konsesjon om etablering av flytende solkraftanlegg på Frøya 
  

Til den det måtte gjelde 

Equinor har søkt om konsesjon for å anlegge et flytende solkraftanlegg på Frøya - Svellingen. 
Som nabo til dette solkraftanlegget vil jeg gjerne få beskjed når dette skal ut på høring. Jeg 
vil også sterkt anbefalt at grendalaget - Stølan Kretslag, også blir kontaktet når dette skal ut 
på høring.  
Når kan vi forvente at forslaget skal ut på høring? Å kan vi få en bekreftelse på at vi vil bli 
informert når denne prosessen starter? 

 
Jeg skulle også gjerne vite nøyaktig posisjon for plasseringen til dette tiltenkte 
solkraftanlegget. Finnes det en plass hvor jeg kan undersøke dette nærmere? 

  
mvh 

Hans Jakob Farstad 

 
 
------------------------------------------------------------------- 
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is 
intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the 
information or copying of this message is prohibited. If you are not the 
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete 
this message. 
Thank you 
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Sammendrag 

Equinor søker, etter Energiloven, tillatelse til bygging og drift av pilotanlegg for flytende solkraftverk med en kapasitet på 
1 MWp for en periode på 2 år. 

 
Pilotanlegget består av flyterelementer som holder PV-moduler og øvrige elektroniske komponenter, forankringsløsning, 
kabler for eksport av strøm (sjøkabel og kort strekk med landkabel) og nettstasjon på land som blir grensesnitt mot 
nettleverandør. Det er inngått avtaler med Tensio og TrønderEnergi for henholdsvis nett-tilknytning og kraftavtale. 

 
Anlegget ønskes installert i kystområdet nord for Svellingen på Frøya, med ilandføring av kabel og oppføring av 
nettstasjon i nærheten av Sletta Kirke. Sammenstilling og utplassering av anlegg er planlagt til tredje og fjerde kvartal 
2021. 

 
Anlegget forventes å gi ubetydelige negative påvirkninger på miljøet basert på anleggets beskjedne størrelse på 
havoverflaten, gunstige strømforhold i området som gir utskiftning av vannmasser, tidsmessig tilpassing av aktiviteter 
som kan forstyrre gyting samt valg av lokasjon som minimerer konflikter med lokale interesser og sårbare naturtyper. 
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1 Avklaring lov-referanser for tiltak 

Både Energiloven og Havenergiloven vurderes som relevante lovverk for tiltaket. Anlegget vil i helhet plasseres 
innenfor grunnlinjen, og det søkes av den grunn etter Energiloven (jfr § 1-1). 

 
Formålet med tiltaket er utprøving og kvalifisering av teknologi i relevant miljø. Det søkes om 
konsesjonsperiode for 2 år fra driftsstart. 

 
Etterbruk av anlegg kan være aktuelt i forsknings- og utviklingsøyemed, med tilgang for eksterne bedrifter og 
institusjoner. Etter driftsperioden på 2 år vil det i så fall søkes om forlengelse av konsesjon. 

 
 

2 Innledning 
 

2.1 Søkers intensjon 

Equinor har ambisjon om å bli et bredt energiselskap gjennom satsing på fornybare energikilder, med et uttalt 
mål om en tidobling av fornybar produksjon innen 2026 [1]. Equinors arbeid med kontinuerlig utvikling og 
forbedring av flytende vindkraft over en ti-års periode har gitt resultater i form av ledende teknisk og 
kommersiell posisjon i dette segmentet. 

 
Equinor ønsker nå å utforske mulighetene innen flytende solenergi med kystnære lokasjoner som målområde. 
Flytende solenergi muliggjør utbygging av fornybar energi i områder med tett befolkning og lav tilgjengelighet 
på landområder. Flytende solenergi er en umoden industri som opplever stor interesse og vekst som følge av 
betydelig markedspotensial og global klimamålsetning [2],[3]. Equinor har, med sin maritime kompetanse, 
forutsetninger for å etablere seg i dette markedet, og ønsker gjennom pilotering av konseptet, som beskrevet i 
Kapittel 4, å kvalifisere produktet for kommersiell bruk. 

 
 

2.2 Introduksjon av prosjektet 
 

Prosjektet består av følgende faser: 
 

• Konseptfase (Ferdigstilt ved utgangen av 2020) 
• Pilotfase 
• Kommersiell fase 

 
Gjennom konseptfasen besto prosjektgruppen av Moss Maritime (eid av XSIGHT SAIPEM) og Equinor med 
ansvarsfordeling som vist i under. 

 

 

I pågående pilotfase er Equinor ansvarlig eier og byggherre for anlegget, men prosjektet er basert på tett 
samarbeid med Moss Maritime / Saipem. Equinor har prosjektlederansvaret og er også ansvarlig for 
elektrodesign, leverandørkjede og sammenstilling av anlegget, samt drift og vedlikehold. Moss Maritime / 
Saipem er ansvarlig for design av flyter og forankringssystem, samt marin installasjon. 



Doc. No. 

Valid from: Rev. no. 

Page 7 of 43 

Classification: Internal Status: Draft www.equinor.com 

 

 

 

Kystteknikk Mechanical har rolle som hovedbedrift under oppbygging av anlegget. Kystteknikk Mechanical og 
Elektroteam er driftsansvarlig for henholdsvis mekanisk (flytende struktur og ankerløsning) og elektrisk på 
anlegget gjennom pilotperioden, regulert i avtaler med eier Equinor. 

 
Leverandører i pilotfasen er listet i Tabell 1. 

 
Tabell 1 – Leverandører og tilhørende roller i pilotfasen. 

 

Leverandør Rolle 
CoreMarine Design av dynamisk kabel 
Nexans Design og leveranse av sjøkabel 
Aluwind Design og leveranse av takstruktur, gangvei og annet 

tilleggsutstyr 
Polyform Design og leveranse av pontonger og varsellys 
Kystteknikk Mechanical Hovedbedrift, mekanisk sammenstilling, 

driftsansvarlig mekanisk 
Nautilus Subsea Design og leveranse av koblingsløsning mellom 

flytere 
Hentec Design og leveranse av fleksible ledd 
Rambøll Elektrisk design 
Tensio Nettleverandør og prosjekteringsansvarlig for legging 

av landkabel, oppføring av transformator på land og 
tilkobling 

Åkerblå Måling av værdata, bunnkartlegging og 
miljøvurdering 

ElektroTeam Sammenstilling av elektrisk utstyr, driftsansvarlig 
elektrisk 

Mongstad Tavleteknikk Prosjektansvarlig for leveranse av 
transformatorsystem for flyter 

Concept Ilustration & animation Animering 
FrøyGruppen Legging av sjøkabel, tauing av flytere og 

sammenkobling av flytere på lokasjon 
Scale Aquaculture Verifikasjon av ankerkrefter, og design og installasjon 

av ankerløsning 
Multiconsult & Prediktor Design og leverandør av sensorer, kommunikasjon 

og datahåndtering for overvåkingssystem 
REC Solar Leverandør av PV-moduler 
SMA Solar Leverandør av vekselrettere 
Offshore & Trawl Supply Leverandør av fiberliner 
Det Norske Veritas Test og verifikasjon av koblingsledd, og uavhengig 

verifisering av design 
 

Equinor har sammen med Moss Maritime / Saipem søkt offentlig støtte til piloten gjennom Grønn Plattform 
(https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/Hva-er-Gronn-plattform/) i samarbeid med 
Sintef Ocean. 
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2.3 Beskrivelse av søknadsprosess og involvering av berørte parter 

Frøya kommune ble presentert for prosjektet og ønske om pilotering i møte mellom Moss Maritime og Equinor 
august 2020. I etterkant er det avholdt regelmessige møter mellom partene for å avklare behov og egnet 
lokasjon. Formannskapet og kommunestyret er holdt løpende informert. 

 
Involvering av øvrige berørte parter beskrives under. 

 
 

2.3.1 Nett-tilknytning og kraftavtale 

Det er inngått tilknytnings- og nettavtale mellom Equinor og Tensio, samt kraftavtale mellom Equinor og 
TrønderEnergi med tilhørende partnere. 

 
Det er avtalt at Tensio prosjekterer det elektriske overføringsanlegget, mellom sjøkabel og tilknytningspunktet i 
Tensio sin nettstasjon, på vegne av Equinor. Tensio vil også gjennomføre skjøting av sjøkabel og kabelen fra 
ny nettstasjon (NSEQ001). Det må monteres to nye nettstasjoner ved parkeringsplassen ved Sletta kirke. Den 
ene nettstasjonen (NSEQ001) er knyttet til anlegget det søkes konsesjon for og den andre (NS70442) vil være 
en ny nettstasjon som etableres og eies av Tensio. 

 
Den aktuelle plasseringen av nettstasjonene er på kommunal grunn, og Frøya kommune er positiv til dette. 
Tensio har vært i kontakt med grunneiere og fått positiv tilbakemeldinger om trasé for kabel mellom landfall og 
nettstasjon. Prosjektet har til intensjon å inngå avtale med berørte grunneiere, og det antas dermed at det ikke 
er behov for å søke om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse. 

 
Forskrift om konsekvensutredninger har krav om forhåndsmelding og konsekvensutredning for kraftledninger 
og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere og en lengde på mer enn 15 km. Dette anleggets 
spenningsnivå og begrensede størrelse innebærer behandling etter NVEs veileder saksgang A. 

 
 

2.3.2 Fiskeri 

Frøya kommune har sikret dialog med og anbefalinger fra Fiskarlaget som er hensyntatt av prosjektet. 
 
 

2.3.3 Kulturminner 

Det ble i april 2021 gjennomført ROV-undersøkelse hvor NTNU Vitenskapsmuseet deltok for å identifisere 
eventuelle kulturminner under vann langs planlagt trasé for legging av sjøkabel fra lokasjonsalternativer A og 
B, og inn til land. Det ble av NTNU Vitenskapsmuseet vurdert at legging av strømførende sjøkabel i planlagt 
trasé ikke vil komme i konflikt med kulturminner under vann, fredet eller vernet av kulturminneloven §§ 4 eller 
14. Vedlagt begrunnelse i Appendiks B. 

 
Risiko for konflikt med automatisk fredete kulturminner er av Trøndelag Fylkeskommune vurdert som lav for 
tiltak på land. Det settes krav til oppfølging ved funn under graving. Dette vil etterfølges av tiltakshaver. 

 
 

2.3.4 Kystverket 

Kystverket har innvilget søknad fra prosjekt om tillatelse av tiltak etter havne- og farvannsloven. Søknaden 
dekker totalt marint omfang av tiltak (kabeltrasé og flyterinstallasjon). 
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2.3.5 Øvrige interessenter 

Øvrige interessenter vil bli informert gjennom høringsrunde. Eventuelle ønsker fra NVE om videre informering 
vil bli fulgt opp av prosjekt. 

 
 

3 Lokalisering 

Gjennom pilotering søker prosjektet å få erfaring med alle faser knyttet til etablering av et flytende solanlegg, 
det vil si detaljert prosjektering, installasjon og drift. Dette legger føringer for valg av lokasjon. Foruten tekniske 
og praktiske behov i form av egnede bølge- og dybdeforhold, nett-tilkobling, sammenstillingsplass, 
kontorlokaler mm dokumentert i [4], er det også ønske om tilgang til lokal maritim kompetanse og virksomhet 
relatert til installasjon, vedlikehold og drift. Det søkes videre tilknytning til regionale forskningsinstitusjoner som 
spire til aktiviteter innen flytende fornybar energi i et lenger perspektiv enn pilotens varighet. 

 
 

3.1 Sjøområdet 
 

3.1.1 Områdevurdering 

Frøya kommune, i samråd med det lokale Fiskarlaget, identifiserte mulige lokasjoner for prosjektet. Basert på 
en totalvurdering av lokale marine interesser, miljøhensyn, og prosjektets tekniske og praktiske behov, er 
området benevnt Grønn 3 ønsket lokasjon for piloten, se Figur 1. 

 
 

3.1.2 Grønn 3 vurdering 

Pilotanlegget vil dekke opptil 0.4 km2 inkludert forankringssystem. Grønn 3 utgjør om lag 14 km2 areal 
(inkludert områder med restriksjoner). Anlegget vil dermed beslaglegge en begrenset del av Grønn 3. Basert 
på vurdering av lokale interesser, miljø og prosjektets behov er det gjort en videre avgrensing innad i Grønn 3. 
To konkrete områder en nå definert som kandidater for installasjon av flytende struktur og forankring, se Figur 
2. 

 
Valg av endelig lokasjon i Grønn 3 er ikke tatt. Bølge- og bunnforhold vil være avgjørende faktorer for valg av 
lokasjon, og valg tas når tilstrekkelig informasjon er innhentet. 

 
Prosess for identifisering av lokasjoner og detaljer om de to kandidatlokasjoner er beskrevet nærmere i 
Appendiks A. 
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Figur 1 - Identifisert område for pilot i grønt (Grønn 3) og lokasjon for sammenstilling og drift (gul markør). Kart 
fra Google Earth. 

Figur 2 – Detaljert kart over Grønn 3 med de to aktuelle lokasjonene markert (indre firkant = areal på overflate, 
ytre firkant = maksimalt ankringsareal). Kabeltrasé til de to lokasjoner i blått. Ilandføring av sjøkabel i nærheten 
av Sletta kirke. 
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3.2 Landbase 

 
Prosjektet har inngått avtale med Kystteknikk Mechanical om bruk av deres base på Nesset for sammenstilling 
og drift. 

 

4 Teknisk beskrivelse av pilotanlegget og energiprofil 
 

4.1 Overordnet pilotbeskrivelse 

Pilotanlegget representerer en flytende versjon av et tradisjonelt landbasert solanlegg. Det er designet for bruk 
i kystnære områder med signifikant bølgehøyde opp til 4 m. Anlegget er et komplett kraft- og 
overføringssystem for tilkobling til strømnett. De sentrale elektriske kompentene er PV-moduler som genererer 
likestrøm, vekselretter som omgjør strømmen til lavspent vekselstrøm (~400 V) og transformator som øker 
spenning til medium høy spenning tilpasset nettspenningen. Fra transformator føres strømmen via sjøkabel til 
landingspunkt og videre via nedgravd kabel på land frem til nettstasjon, som da blir grensesnitt mot 
nettoperatør. 

 
Den flytende plattformen (heretter kalt flyter) er grunnkomponenten i flyterløsningen. Den måler om lag 12.5 m 
x 12.5 m og er tilrettelagt for montering av PV-moduler. Vekselretter krever lite plass og kan plasseres på flyter 
som bærer PV-moduler. Transformator vil imidlertid kreve en dedikert flyter på grunn av størrelse og vekt. 

 
Flyterne kobles sammen i matrise-form til en egnet størrelse («sol-øy»). For pilotanlegget vil det være 6x6 
flytere som tilsvarer en kapasitet på om lag 1 MWp. Koblingsledd mellom flytere er fleksibelt slik at flyterne kan 
følge bølgebevegelsene, noe som reduserer overføring av bølgekrefter til flytere og elektriske komponenter. 
Sol-øyen forankres ved bruk av tradisjonell metode. Løsning for forankring tilpasses størrelsen på sol-øyen, 
værforhold og bunnforhold. 

 
Pilotanlegget designes for levetid på 20 år. Alle komponenter som er kritiske for integriteten til anlegget er 
designet og dimensjonert i henhold til relevante standarder. 

 
Figur 3 illustrerer konseptet. Delsystemene elektriske anlegg, flyterløsning samt forankring og merking 
beskrives i mer detaljer i etterfølgende avsnitt. 
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Figur 3 – Illustrasjon av pilotanlegget. Anlegget består av totalt 36 flytere á 12.5 m x 12.5 m med om lag 1 m 
avstand mellom hver flyter (totalt 80 m x 80 m på overflaten), samt forankringsliner med en lengde på om lag 
300 m. 

 
 

4.2 Beskrivelse av delsystem 
 

4.2.1 Elektrisk system 

Beskrivelse av det elektriske systemet er delt i system tilhørende flyteranlegget (dvs fra PV-modul til utgang 
LV/MV transformator) og system for eksport og nett-tilknytning (fra utgang LV/MV transformator til utgang 
nettstasjon) 

 
 

4.2.1.1 Elektrisk system for flyteranlegg 

Systemskisse for det elektriske systemet på flyteranlegget er vist i Figur 4. PV-moduler kobles i serie. Antall 
moduler i serie begrenses av maks tillatt inntaksspenning på vekselretter. Vekselretter leverer lavspent 
vekselstrøm. Strøm fra flere invertere samles i koblingsboks som tilkobles sentral transformator. Fra 
transformator føres strømmen i sjøkabel til land. 

 
Komponenter og spenning velges ihht anbefalinger fra internasjonale standarder og industristandard. 
Systemspenninger er spesifisert i Tabell 2. 
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Figur 4 – Systemskisse av det elektriske systemet for det flytende anlegget. Det vil ikke være behov for 
samleskinne etter transformator for pilotanlegget siden det kun inngår én transformator. 

Tabell 2 – Komponenter som inngår i det elektriske system for flyteranlegget og tilhørende spenningsnivå. 
Elektrisk system Spenning Likestrøm- / 

vekselstrøm 
Jording 

PV-moduler seriekoblet 1000 V Likestrøm Isolert jording 
Spenning fra vekselretter 
til transformator 

400 V Vekselstrøm Isolert eller 
motstandsjording 

Spenning fra 
transformator 

Tilpasses spenningen i 
nettilknytningspunktet 

Vekselstrøm Avhengig av nettet 

 
Tabell 3 lister elektriske hovedkomponenter for pilotanlegget. 

Tabell 3 – Spesifisering av effekt, antall og leverandør for elektriske hovedkomponenter. 
 

Komponent Effekt Antall Leverandør og modell 
PV-modul 330 W 2940 REC Alpha 60 cell 

N-peak 
Vekselretter 25 kW 35 SMA STP 25000TL-30 
Transformator 1.25 MW 1 Møre Trafo 

LH1250AA22 
 
 

4.2.2 Elektrisk system for eksport og nett-tilknytning 

Elektrisk system for eksport og nett-tilknytning består av: 
• Kabler for eksport av strøm fra flyteranlegg til nettstasjon (Tabell 4) 
• Nettstasjon (Tabell 5) 

 
Tabell 4 – Dimensjon og forventet lengde for kabler mellom transformator på flyteranlegg og nettstasjon. 

 

Kabeltype Dimensjon Mengde Beskrivelse 
Sjøkabel TEVE 24 kV 3 x 50 mm2 ca 5000 m Fra transformator solcelleanlegg - landfall 
Kabel TFLF Al 24 kV 3 x 95 mm2 310 m Fra landfall – ny nettstasjon 
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Trasè for sjøkabel er vist i Figur 5, og kabeltrasé fra landfall til ny nettstasjon er vist i Figur 6. Ny kabel vil, det 
første stykke langs Bergeveien, følge allerede eksisterende kabeltrasé. Den vil følge Bergeveien frem til 
hovedveien og vil krysse denne over til parkeringsplassen der nettstasjonen vil bli plassert. Land og sjøkabel 
skjøtes på land, om lag 30 m fra sjøkant. 

 

Figur 5 – Trasé for sjøkabel. Kabel til Alternativ A vist med blå strek, eventuell forlengelse til Alternativ B vist 
med gul strek. Utvidet område (inntil 100 m bredde fra linje) for å ha fleksibilitet til å tilpasse rute til lokale 
forhold som bunntopografi og korallrev. 
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Figur 6 – Planlagt trasé for kabel og plassering av nettstasjon (NSEQ001). 

 
 

Tabell 5 - Utstyr i ny nettstasjon (NSEQ001) 
 

 Felt/komponent Beskrivelse 
Koblingsanlegg før 
overgangstransformator 

Felt A01 (C) Lastskillebryter (innkommende kabel) 
Felt A02 (Be) Jordkniv for samleskinne 
Felt A03 (A04) Måle-felt med strøm og spenningstransformator 

 Transformator Overgangstransformator 22/22 kV, 1600 kVA 
Koblingsanlegg etter 
overgangstransformator 

Felt A01 (De) Direktekoblingsmodul 
Felt A02 (V20) Effektbryter med vern (ref. 615) 
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Figur 7 - Enlinjeskjema for Equinor sin nettstasjon NSEQ001. 
 

Fra Tensio sin nettstasjon (NS70442) blir det lagt en kort kabel til tilkoblingspunktet i Equinor sin nettstasjon. 
Tilkoblingspunktet, mellom anlegget det søkes konsesjon for og Tensio sitt 22 kV nett, er der kabelen mellom 
nettstasjonene blir tilkoblet i felt A1 (C) i nettstasjon NSEQ001. 

 
Tensio sin nye nettstasjon (NS70442), og kabelen mellom de to nettstasjonene, inngår ikke i anlegget det 
søkes konsesjon for. 

 

Figur 8 - Målskisse for nettstasjon (NSEQ001). 
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4.2.3 Flyterløsning 

 
Figur 9 illustrerer flyteren. Den består av følgende delkomponenter: 

 
• Flyteelementer og innfestning 
• Bærende ramme 
• Tak 
• Koblinger mellom ramme og tak 
• Koblinger mellom flytere 
• Opplegg for tilkomst og vedlikehold 

Prinsipper som ligger til grunn for design er 

• Begrensing av krefter fra sjø på flyter og dets elektriske kompenter gjennom 
o Tilpassing av flyters dimensjoner til steds-spesifikke bølgeforhold 
o Bruk av fleksible koblingsledd mellom flytere 
o Bruk av fleksible koblingsledd mellom ramme og tak 

• Begrensing av sjøslag og eksponering for saltvann for elektriske komponenter gjennom forhøyet 
plassering 

• Mulighet for tilkomst til elektriske komponenter inkludert hver PV-modul 
• Modulært design for skalarbarhet 

 
 

Figur 9 – Illustrasjon av flyter. 
 
 

4.2.4 Forankring og merking av pilotanlegg 

Pilotanlegget forankres med åtte liner, hver bestående av et horisontalt polyestertau e.l., en overflatebøye, 
kjetting og anker/betongkloss. Polyestertauet går horisontalt fra parken til overflatebøya for å unngå vertikale 
laster på flyterne. En prinsippskisse av forankringsløsning er vist i Figur 10. 
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Et anlegg bestående av 6x6 flytere dekker et areal på 80 m x 80 m (0,06 km2) inkludert avstand på 1 m mellom 
hver flyter. Overflatebøyer brukt til forankring vil plasseres ca. 18 m utenfor selve parken. Avtrykk på bunn 
avhenger av vanndyp, men f.eks. 75 m vanndyp bør ha ankeret/betongklossen ca. 250 m fra ytterkant av park. 
Totalt areal blir dermed (250 m + 80 m + 250 m + litt margin)2 ≈ 0.4 km2. 

 
Dersom én vær-retning er dominerende er det mulig å lage et skjevt forankringssystem, som gir noe redusert 
avtrykk på bunn. 

 

Figur 10 – Prinsippskisse av forankringsløsning. 
 
 

4.2.5 Designkriterier 

Følgende kriterier er satt for designet: 
 

• Maksimum Hs 4 m med 50-års returperiode 
• Maksimum strømningshastighet 2 m/s med 50-års returperiode 
• Maksimum vindhastighet 35 m/s gjennomsnitt over 1 time ved 10 m høyde med 50-års returperiode 
• Vanndybde 5-200 m 

 
4.2.6 Teknisk sikkerhet 

Det er identifisert følgende risikokategorier for anlegget: 
 

• Mekanisk svikt for flytere eller forankring som forårsaker drift av anlegget 
• Kollisjonsrisiko for skip 
• Energianlegg i vått miljø med risiko for støt for uvedkommende og driftspersonell 
• Øvrige risikoer forbundet med drift av anlegget som fall-, klemme- og drukningsrisiko 

 
Valgte tekniske løsninger og standarder benyttet for anlegget som adresserer ovennevnte risikoer følger. 

 
Page 18 of 43 
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Sikring av mekanisk integritet 
 

• Omfattende modelltest utført hos Sintef Ocean for kvantifisering av krefter på struktur og ankerliner [5] 
• Kvalifisering av koblinger mellom flytere hos DNV 
• Redundans i flyter- og forankringssystem 

• Flyter tåler bortfall av 1 pontong 
• Flytere koblet sammen 
• Distribuert forankringsløsning reduserer risiko for drift av anlegg 
• Dimensjonert for bortfall av ett ankringspunkt 

• Måling av bølgeforhold på lokasjon for å sikre at disse er innenfor designkriterier 
• Omfattende sanntids overvåkningsløsning med alarmvarsling av sikkerhetskritiske faktorer 

Design og levetidsanalyse av flyter og forankring er ihht følgende standarder: 

• DNVGL-ST-0437 Loads and site conditions for wind turbines 
• DNVGL-RP-C205 Environmental conditions and environmental loads 
• DNVGL-ST-N001 Marine operations and marine warranty 
• DNVGL-ST-0119 Floating wind turbine structures 
• DNVGL-OS-C101 Design of offshore steel structure, general – LRFD method 
• DNVGL-OS-B101 Metallic materials 

Kollisjonsikring 

• Pilotanlegget vil merkes ihht Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger Vedlegg 2 – 
Merking av akvakultur 

 
Elektrisk sikring 

 

Sikkerhet for elektriske komponenter og system er ihht følgende standarder og forskrifter: 
 

• Valg av elektriske komponenter med relevant IEC-sertifisering 
• Installasjon ihht relevante IEC- og NEK-standarder 
• Sikring og merking ihht Forskift om Elektriske Forsyningsanlegg fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet 

og Beredskap (DSB) 
• Øvrig merking av anlegg ihht anbefaling fra NEC om merking av solanlegg [6] 

DNV vil foreta en uavhengig vurdering av elektrisk sikkerhet. 

Driftssikring 
 

• Design og arbeidsrutiner ihht DNV-anbefalinger for flytende solkraft [7] 
• Inspeksjons- og vedlikeholdsprogram for mekanisk-, elektrisk- og sikkerhetsutstyr 

 
4.3 System for overvåkning 

Det vil inkluderes et omfattende sanntids overvåkningssystem. Systemet er skjematisk fremstilt i Figur 11. 
Formålet er å detektere sikkerhetsmessige avvik samt samle inn data for kraftproduksjon og krefter på struktur 
for teknisk validering av pilotanlegget. 
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Sikkerhetskritiske avvik vil utløse alarmbeskjed til operasjonssenter hos Equinor samt driftsansvarlig 
kontraktør. 

 

 
Figur 11 – Prinsippskisse av overvåkingssystem. 

 
 

4.4 Energiprofil 

Solenergi er en variabel energikilde, både i form av forutsigbare variasjoner gjennom dag- og årssykler, og 
uforutsigbare variasjoner ned til sekundnivå grunnet varierende skydekke. En energiprofil for et solanlegg 
representerer således en statistisk beskrivelse av forventet energiproduksjon heller enn faktisk energiprofil. 

 
Figur 12 viser simulert energiprofil. Det er en usikkerhet knyttet til simuleringen i størrelsesorden 10-20%. 
Hovedkilder til usikkerhet er: 

 
• Værdata som ligger til grunn for simulering har en viss usikkerhet. For nordlige lokasjoner har estimat 

for solenergi høyere usikkerhet sammenlignet med mer sentrale lokasjoner. 
• Tapsmekanismer i anlegget er basert på generelle antagelser 
• Tap i sjøkabel er ikke inkludert 
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Figur 12 – Simulert energiprofil for pilotanlegg (1MWp antatt) representert ved time-oppløst profil gjennom år 
(topp venstre), akkumulert produksjon gjennom år (topp høyre) og timesprofil per måned (bunn). 

 

Maksimal simulert effekt er 0.66 MW for 1 MWp anlegg. (Spesifisering av kapasitet er standardisert for PV- 
moduler, og oppgis for betingelser 25 °C celletemperatur og 1000 W/m2 solirradians). For å ivareta ovennevnte 
usikkerheter vil det legges inn en sikkerhetsfaktor på 1.5 for dimensjonering av kabler og relevante elektriske 
komponenter, dvs 1.0 MW effekt. 

 

5 Beskrivelse av aktiviteter 

Aktiviteter i forbindelse med bygging og drift er beskrevet i Tabell 6. Det er gjennomført HAZID- og HAZOP- 
vurderinger for aktivitetene. Det vil etableres prosedyrer i forkant av gjennomføring. 

 
Tabell 6 – Hovedaktiviteter og tidsperiode for disse aktivitetene. 

 

Aktivitet Forventet periode Kommentar 
Frakt av gods Q3-Q4 2021 Forventet antall konteinere 30-40. Sjø- og 

veitransport nasjonalt og regionalt. 
Veitransport lokalt 

Montering 

- Sammenstilling av flytere og 

elektriske komponenter på land 

- Løfting av flytere på vann 

- Sammenkobling av flere 

flytere for transport til lokasjon 

3 måneder Q3-Q4 2021 Hovedaktivitet hos Kystteknikks base på 

Nesset, Frøya. Etter sammenstilling vil flytere 

midlertidig forankres utenfor basen. Midlertidig 

forankring vil ikke hindre skipstrafikk. 

Godkjennelse innhentet fra Kystverket. 

Dagsprofiler gjennom året 
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Aktivitet Forventet periode Kommentar 
Installasjon 

- Tauing til sjøs 

- Sammenkobling av flytere 

- Forankring 

- Ferdigstilling av elektrisk 

installasjon 

- Legging av eksportkabel samt 

tilknytning av kabel mot 

transformator på land og på 

flyter 
- Testing og verifikasjon 

2 - 4 uker Q4 2021 Tauing fra Kystteknikk sin base til lokasjon, 

forankring og tilkobling av eksportkabel 

forventes å ta 2-4 dager. Utføres i rolig vær. 

Drift og vedlikehold 

- Inspeksjon av flytere og 

elektriske komponenter 

- Rengjøring av paneler 

- Inspeksjon av forankring over 

og under vann. 

Fra Q4 2021 til fullført pilotfase. 

Hyppig inspeksjon i 

oppstartsfase. 

Drift og vedlikeholdsprogram basert på beste 

praksis anbefalinger [7]. 

Beredskapsplaner for uønskede hendelser 

etableres, i tillegg til brodokumenter mellom 

ulike firma der det er behov for det. 
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DEL 2: KONSEKVENSUTREDNING 

 
6 Virkning på miljø og naturressurser 

 
6.1 Innledning 

Et flytende solanlegg vil ikke produsere luftforurensning, vannforurensning eller CO2. Likevel vil et anlegg, 
basert på størrelse, design (dekningsgrad, avstand mellom solcellepanelene, design av forankring og 
ankerline, lengde på kabler og avstand til land og bruk av kjemikalier til vedlikehold) samt lokale forhold på 
stedet, kunne medføre en miljøpåvirkning av et visst omfang. I tillegg vil et flytende solanlegg fungere som et 
kunstig rev som vil danne et nytt habitat som ikke tidligere fantes på stedet. Samlet sett vil alt dette kunne 
medføre en viss risiko for biodiversiteten i området. For et lavest mulig miljøavtrykk vil anleggets plassering 
unngå områder med høy biodiversitet, verneområder, samt unngå områder med mange rødlistearter, 
endemiske arter og arter som har forventet høy risiko for å bli påvirket av aktiviteten. For å kartlegge konkrete 
miljørisikoer på lokasjonen vil det bli gjennomført en konsekvensutredning/ en grunnlagsundersøkelse som 
kartlegger de lokale miljøforholdene før anlegget monteres og settes i drift. Konkrete risikoer for pilotområdet er 
spesifisert i avsnitt 6.2 og arbeidet for å utrede disse risikoene er igangsatt av ekstern aktør. En 
konsekvensutredning vil i tillegg til å gi viktig informasjon om miljøets status før oppstart av aktiviteten (T0) også 
fungere som en referanse for senere miljøstudier. Inkludert i grunnlagsundersøkelsen vil det være en 
referansestasjon som ligger med tilstrekkelig avstand fra anlegget for å unngå direkte påvirkning fra aktiviteten. 
Følgende undersøkelser har blitt gjennomført: 1) strømmålinger som gir informasjon om retning og styrke av 
strømforholdene i området, 2) temperaturmålinger foretatt i nær tilknytning til anlegget; 1m og 10 m under 
anlegget, 3) video av havbunnen inkludert lokasjon A og lokasjon B samt hele kabeltrasè vha remotely 
operated underwater vehicle (ROV) for kartlegging av sårbare naturtyper (inkludert koraller, tareskog og 
sjøfjær). Det vil gjennomføres C-undersøkelse inkludert sedimentprøver som analyseres m.ht biodiversitet, 
kjemi og geologi og foretas vannprøver. De to sistnevnte undersøkelsene vil bli foretatt både ved lokasjonen for 
anlegget og på en referansestasjon uten påvirkning fra anlegget. Både sedimentprøver og vannprøver vil tas 
før oppstart av anlegget og vil bli brukt som referanse for senere prøvetaking. 

 

6.2 Særskilte risikoer for pilotområdet 
 

6.2.1 Visuelle virkninger 

Pilotanlegget vil ha en avstand til land på mellom 3 og 5 kilometer til landfall for kabel med en estimert størrelse 
på 80 m x 80 m (0.06 km2). Det vil i tillegg være overflatebøyer på havoverflaten som vil bli brukt til forankring 
av anlegget. Overflatebøyene vil ligge ca. 18 m utenfor selve parken. Det totale anlegget med solcellepaneler 
inkludert forankringsbøyer vil ligge tett på havoverflaten. Basert på anleggets avstand til land, størrelsen på 
parken samt høyde over havoverflaten gjør at anlegget er lite synlig fra land. 
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Figur 13 - Solparken visualisert fra land 
 
 

Figur 14 - Solparken visualisert fra anlegget og mot land. Avstand ca 4,5 km. 
 
 

6.2.2 Støy 

I forbindelse med normal operasjonell virksomhet av et flytende solanlegg vil det ikke være knyttet støy på 
nivåer som er regnet som skadelige for dyrelivet i området. Noe støy fra anleggsvirksomhet må påregnes i 
konstruksjonsfasen av anlegget, primært i form av økt trafikk. Støy i installasjonsfasen vil begrense seg til en 
kort tidsperiode og installasjonsaktivitetene vil ikke innebære spesielt støyende aktiviteter som pæling, boring 
eller sprengning. Konsekvenser av støy i installasjonsfasen vurderes derfor som neglisjerbar. Ved vedlikehold 
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av anlegget vil det være behov for bruk av mindre fartøyer for adkomst til anlegget. Det er ikke forventet at slikt 
vedlikeholdsarbeid vil medføre alvorlig belastning på omgivelsene i form av støy. På bakgrunn av den 
forventede lave støyaktiviteten er det ikke planlagt støymålinger i forbindelse med pilotanlegget. 

 
 

6.2.3 Avfall og kjemikalier 

Alle kjemikalier som benyttes gjennomgår en «fare og risiko analyse» hvor potensielt skadelige miljøeffekter vil 
bli vurdert. Materialer med lavest miljøavtrykk vil alltid være det foretrukne alternativet. Det vil under drift og 
vedlikehold av solpiloten være bruk av kun små mengder kjemikalier. En saltoppløsningsvæske vil bli brukt for 
å fjerne saltvann fra panelene slik at effektiviteten av anlegget opprettholdes. Det vil være behov for bruk av 
noe smøringsolje og dieselolje spesielt under konstruksjonsfasen når de ulike elementene av anlegget 
monteres. Sammenstillingen av anlegget vil hovedsakelig foregå på land og lekkasje av smøringsolje til miljøet 
i havet vil derfor være mindre relevant. Enkelte materialbestanddeler i anleggets komponenter vil inneholde 
kjemikalier som i store mengder kan utgjøre en fare for miljøet ved lekkasje til sjø. Tabell 7 gir en oversikt over 
de kjemikaliene som vil bli benyttet inkludert konstruksjon-, operasjonell- og vedlikeholdsfase. Tabellen viser 
videre kjemikalets anvendelsesområde og i hvilken fase av anlegget kjemikalet vil bli benyttet. 

 
 

Tabell 7 – Kjemikalieoversikt. 
 

Produkt Anvendelsesområde Bruk 
MIDEL7131 Isolervæske Operasjonell fase 
FR3 Isolervæske Operasjonell fase 
1A ihht TR0042 Overflatebehandling/maling Konstruksjonsfase 
Epoxy Bestanddel I kobling mellom flytere Operasjonell fase 
Polyester Bestanddel I kobling mellom flytere Operasjonell fase 
High Density Polyethylene (HDPE) Bestanddel I kobling mellom flytere Operasjonell fase 
DSALT Vask/vedlikehold Operasjonell fase 
Smøringsolje Sammenstilling av anlegget Konstruksjonsfasen 
Dieselolje Installasjon og vedlikehold Konstruksjons- og vedlikeholdsfasen 
Bly Komponent solcellepanel Operasjonell fase 

 
 

Miljøvurdering av stoffene i Tabell 7: 
MIDEL 7131 er fullstendig uløselig i vann. Ifølge datablad [14] er oljen lett bionedbrytbar og uten målbar giftighet 
for vannlevende organismer som fisk og plankton. MIDEL 7131 er en transformatorolje bestående av en 
fettsyreblanding og er en morderne løsning i motsetning til tidligere transformatoroljer basert på mineralolje. 
Dersom utslipp av MIDEL 7131 skulle skje, vil oljen flyte og spre seg på havoverflaten og sakte brytes ned av 
både lys (fotolyse) og etter hvert biologisk av mikroorganismer i havet. Oljen er ikke giftig og vil ikke volde annen 
skade en lokal tilgrising. Ved større utslipp nært land, vil oljen kunne treffe sjøfugl og pattedyr og skade 
isoleringsevnen til pels og fjær, men ikke forgiftning slik man kjenner fra oljesøl. Et alternativ til MIDEL 7131 vil 
være FR3 [15]. FR3 er fremstilt fra vegetabilske oljer uten innhold av halogener eller siloksaner. Oljen er 
bionedbrytbar og vil over tid brytes ned i sjø dersom uhellsutslipp eller lekkasjer skulle skje. Produktet er ikke 
merkepliktig, hvilket betyr at det ikke forekommer komponenter med farlige helse- eller miljøegenskaper. 
Egenskapene er mye de samme som for MIDEL 7131 og dokumentasjonen tilsier at produktet har gode 
miljøegenskaper, dvs. lavt forurensingspotensiale. Oljen er ikke giftig og vil ikke volde annen skade en lokal 
tilgrising. Ved større utslipp nært land, vil oljen kunne treffe sjøfugl og pattedyr og skade isoleringsevnen til pels 
og fjær, men ikke forgiftning slik man kjenner fra oljesøl. Mengden som kan slippes ut er svært begrenset og 
anslås til 10 liter. Denne mengden vil spres og fortynnes uten noen målbare effekter for vannlevende 
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organismer, pattedyr eller fugl. Dersom all transformatoroljen slippes ut, dvs 700 liter, vil den flyte på 
havoverflaten og drive med havstrømmen og i verste fall drive i land. Dersom været tillater det, kan det samles 
opp med lenseutstyr, men trolig vil et utslipp spres og fortynnes innen oppsamlingsutstyr er på plass. Siden oljen 
består av vegetabilske oljer med esterforbindelser, er biotilgjengeligheten for mikrobiell nedbrytning god. Etter et 
uhellsutslipp vil oljen emulgeres i vannet og brytes ned. Et direkte landpåslag av 700 liter vil kunne gi lokal 
skade, gjerne mest estetisk, men ikke over tid. Utslipp av vegetabilske esterforbindelser vil hurtig brytes ned og 
forsvinne og må ikke forveksles med scenarier man kjenner fra utslipp av råolje eller bunkers 

 
Overflatebehandling er i kategori 1A som er i tråd med standard marint malingssystem gitt i Norsok M-501 [16]. 
1A betyr primer (grunning) med uorganisk sink etterfulgt av epoxymaling for marint bruk. Dette er slitesterk 
skipsmaling som skal tåle vann og mekanisk påvirkning. Strukturer med ferdig herdet maling har ingen direkte 
miljøeffekter. Strukturene males på forhånd og utslipp vil ikke skje. Vedlikehold med sandblåsing skal skje med 
oppsamling av malingrester. DSALT [17] brukes for å rengjøre overflater, dvs. fjerne saltavsetninger og annet. 
Produktet inneholder sulfaminsyre som regnes som miljømessig akseptabel. Sulfaminsyre er lettløselig med 
vann, lite giftig og brytes ned etter utslipp. Diesel er vanlig drivstoff for lokal strømproduksjon. Det er ingen 
miljøproblematikk knyttet til bruk av dette, men vil bli sikret mot lekkasje til sjø. 

 
I solcellepaneler er det små mengder bly som en del av loddingen. Dette er for å få elektrisk kontakt mellom 
solcellene som utgjør solcellepanelet, tilsvarende for mange andre elektriske produkter. Det er svært små 
mengder bly i solcellene og dette anses ikke som miljøfarlig ved korrekt håndtering av produktet. En studie 
publisert i 2019 hvor man undersøkte potensiell lekkasje av bly nær Si-solcellepanel viser at det ikke var 
signifikante forskjeller i mengde bly nær solcellepanelene sammenlignet med prøver tatt lengre unna [11]. 
Studien bekrefter at faren for potensiell blyforurensning er lav. Det er søkt internt dispensasjon for bruk av bly 
med begrunnelse i at det per nå ikke fins alternativer uten bly. Etter demonteringsfasen vil panelene bli 
resirkulert. Håndtering av materialer som ikke kan resirkuleres vil sikres på en måte som ikke gir skade på 
miljøet. Med god avfallshåndtering av panelene regnes risikoen for signifikant lekkasje av bly å være lav. 
Epoxy, polyester og PTFE etc. inngår i koblingene mellom flyterne og vil over tid avgi mindre mengder mikroplast 
til sjø ved slitasjepunktene. Materialet slites og gnages fordi riggene er i bevegelse. På et pilotstadium som dette 
vil det kun være snakk om mindre mengder som ikke forventes og ha signifikant effekt på miljøet i havet. 
Pontongene vil ha slitasje i fester og ellers når det utsettes for vær og vind. Noe mikroplast vil skalle av, men 
mengdene her skiller seg ikke negativt ut sammenlignet med annen aktivitet til havs. 

 
Basert på vurderingen over er det ingenting som tyder på at kjemikaliebruken i solanlegget vil påvirke miljøet i 
havet på en negativ måte. Anlegget vil ha miljøvennlig transformatorolje, malingen vil etter herding ikke ha 
målbare utslipp og rensemiddel for saltfjerning er sulfamin som ansees som miljøvennlig. Det generelle kjemiske 
avtrykket vil derfor være lite og akseptabelt. Det vil bli etablert en beredskapsplan for kjemikaliehåndtering før 
oppstart av anlegget. 

 

6.3 Virkninger på vannstrømningsforhold 

Et flytende solanlegg vil kunne medføre endrede strømningsforhold som igjen vil kunne påvirke biodiversiteten 
lokalt. Simuleringsarbeid i områdene rundt pilotens lokasjon viser at vannmassene har høy hastighet både på 
overflate og ved 10 og 20 meters dyp noe som gjør at det vil være en god vertikalblanding i området. 
Størrelsen på anlegget tilsier at det vil være svært begrenset påvirkning på vannsirkulasjon og 
oksygeninnholdet i vannsøyla. Det vil bli foretatt ytterligere kartlegging av strømforhold I området i forkant av 
driftsperioden for å verifisere de de gode strømforholdene. 
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Figur 15 - Strømkartene viser vannmassenes hastighet I overflaten og på 10 og 20 meters dyp. Hvitt område 
med de høyeste hastighetene og sort den laveste. Nederst til høyre kan vi se hvor stor andel av tid områdene 
har en strøm på over 0.1 meter per sekund I overflatelaget. 

 
 

6.4 Virkninger på skyggeforhold og strøm 

Studier viser at panelene fra flytende solanlegg dekker havoverflaten og kan skygge for flora og fauna under 
anlegget. Skyggeleggingen kan medføre en lokal temperaturendring og potensielt endre strømningsmønster 
rundt strukturen noe som igjen kan påvirke det lokale mikroklimaet. Endret strømningsmønster har også vist å 
kunne bidra til å endre sedimentering. Miljøeffekter fra redusert lysgjennomtrening vil kunne påvirke flora og 
fauna dypere ned i vannmassene. Effektene vil avhenge av det totale området som dekkes av anlegget. Et 
flytende solanlegg vil teoretisk kunne redusere vindforholdene lokalt alt etter størrelsen og utformingen. Ved 
store anlegg kan en slik reduksjon i vind medføre en påfølgende reduksjon i næringsutvekslingen i de øvre 
vannmassene. Som et avbøtende tiltak vil pilotanlegget designes med avstand mellom panelene for å unngå 
overnevnte negative påvirkninger. Piloten er lokalisert i et område med stor vannutskiftning samt at anlegget 
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dekker en beskjeden del av havoverflaten noe som gjør at effekten av skyggelegging og påvirkning av strøm 
og sedimentasjonsforhold anses som liten. 

 
 

6.5 Virkninger på biologisk mangfold 
 

6.5.1 Gyteområder for fisk 

På oppdrag fra Trondheims fylkeskommune og Hitra og Frøya kommune ble det i 2017 startet en aktivitet for å 
sikre de marine verdiene rundt Frøya og Hitra. Det ble i 2017 foretatt felt og pilotundersøkelser inkludert en 
gytefeltkartlegging. I forbindelse med gytekartleggingen ble det i tillegg gjennomført en verifisering av 
gyteområder for kysttorsk basert på intervju med fiskere. I mars-april 2019 ble det gjennomført et tokt for 
gytekartlegging med en varighet på 4 dager. Studieområdet var definert fra Kvenvær til Fjellværsøya og ut til 
Mausund og sørlige deler av Froan. Kartene under viser ny-gyte egg [9]. 

 

 
Figur 16 - Kart over gytefelt rundt Hitra og Frøya basert på kartlegging i 2018. Røde punkter indikerer trekk 
uten egg, blå punkt er trekk med egg. Størrelsen på punktet viser den relative mengden egg. 
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Figur 17 - Kombinert intervjubaserte gytefelt (grå polygoner) og gytefeltverifisering fra HI. De svarte polygonene med 
nummer indikerer mulige gytefelt basert på denne kombinerte informasjonen. 

 
 

Kartene viser at lokasjon av pilotanlegget vil befinne seg i nærheten av aktuelle gyteområder for kysttorsk. 
Gyteperioden for kysttorsk er regnet mellom januar og mai, litt avhengig av spesifikk lokasjon, med en topp i 
gytingen rundt februar/mars. Installasjon av anlegget vil ikke foregå i periode med aktiv gyting. Anlegget vil stå 
ute i to år og dermed overlappe med gyteområde 15. Det regnes som lite sannsynlig at pilotanlegget vil få 
innvirkning på gyting hos kysttorsk. 

 
 

6.5.2 Fisk 

Elektriske kabler avgir elektromagnetiske felt som igjen kan forstyrre noen sårbare organismer. Negative 
effekter fra kabler inkludert elektromagnetisk stråling vil vurderes å inngå som en del av de planlagte 
miljøstudiene. 

 
 

6.5.3 Verneområder 

Equinor hadde pr 2019 ingen operasjonell virksomhet i eller rundt verneområder [10] Kartutsnittet under viser 
pilotanleggets plassering (merket med rød sirkel) og distanse fra verneområdene rundt Frøya. 
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Figur 18 - Kartutsnitt over verneområder for Frøya og omegn. Kilde: Kartavdelingen, Equinor. Pilotlokasjon 
avmerket som rød sirkel på kartet. 
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Figur 19 - Avstand fra pilotens lokasjon til verneområder (skravert i rødt). Pilotens lokasjon vist med avstand til 
verneområder, hhv 5 km (indre sirkel) og 10 km (ytre sirkel) (Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT) 
(ibat-alliance.org). 

 
Figur 19 viser at pilotens lokasjon ligger mer enn 5 km utenfor verneområder. 
Dokumentasjonen bekrefter at pilotanleggets plassering ikke er i konflikt med noen av de kartlagte vernede 
områdene (Froan og Stormyra, Inntian) rundt Frøya. 

 
 

6.5.4 Rødlistearter 

Basert på Artsdatabanken sine lister over rødlistearter (Artsdatabanken.no) er det i områdene rundt Frøya 
kommune et utvalg arter som faller inn under kategorien kritisk trua (CR), trua (EN) og sårbar (VU) med en 
hovedvekt innenfor kategorien fugl. Kartutsnittet under viser observasjoner av arter i kategorien kritisk trua. 
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Figur 20 - Kritisk truede arter rundt Frøya (Artsdatabanken.no) 
 

Sirklene i kartet representerer observasjoner gjort av kritisk trua arter i området rundt piloten og inkluderer 
fugleartene lomvi, hauksanger, åkerrikse, vierspurv og hortulan. Av disse er det kun lomvi som potensielt kan 
bli påvirket av anlegg på sjø. De andre artene migrere gjennom området og vil ikke påvirkes av ett sjøanlegg. 
Studier har vist at flytende solanlegg potensielt kan ha negative effekter på fugler ved at de blir tiltrukket av 
solcellepanelene enten p.ga økt belysning eller at det samles fisk rundt installasjonen som igjen kan tiltrekke 
seg sjøfugler og dermed gi en økt kollisjonsrisk med panelene (se [18]). Noen store sjøfugler vil videre kunne 
ha problemer med å lette hvis de feilaktig har landet på et flytende anlegg. 

 
Med hensyn til store anlegg langt til havs vil fugler som benytter lys til navigering kunne bli forstyrret av kunstig 
polarisert lys på anleggene og solanleggene vil kunne fungere som økologiske feller. Basert på pilotanleggets 
størrelsesomfang og lokasjon er det ikke forventet at overnevnte risikoer vil ha negativ innvirkning for de kritisk 
truede fuglene i området. 

 
Det er også registrert storskate i området. Storskate er en fisk i skatefamilien med utbredelse i Vest- 
Atlanteren. Arten er definert som kritisk truet i den globale rødlista og Norge har derfor valgt å kategorisere den 
likt selv om vi mangler kunnskap om utbredelse og tilstedeværelse. Viktigste påvirkningen er bifangst i fiskeri 
og pilotanlegget kan ikke ansees å utgjøre en ytterligere risiko for storskate. 

 
Solanlegget vurderes derfor ikke til å gi økt trykk på sårbare arter i området. 
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6.5.5 Naturtyper 

 
Figuren under viser tilstedeværelse av de sensitive naturtypene korallrev, skjellsand og tareskog i områdene 
rundt Frøya og Hitra [9]. Figuren viser også områder med kamskjell. 

Figur 21 - Kartlagte naturtyper (korallrev, skjellsand, tareskog) samt områder med kamskjell på Hitra og Frøya 
hentet fra Fiskeridirektoratets kartløsning https://kart.fiskeridir.no/fiskeri) 

 
Kartutsnittene viser at pilotens lokasjon ikke sammenfaller med områder med kamskjell eller korallrev. Det vil 
være tilstedeværelse av naturtypene skjellsand og tareskog rundt piloten. 

 
Skjellsand fungerer som gyte- og oppvekstområder for flere fiskearter. Større krepsdyr benytter 
skjellsandbankene til paringsplasser og ved skallskifte, i tillegg til at de finner matgrunnlag her. Skjellsand 
regnes som en ikke fornybar ressurs innenfor overskuelige tidsrammer [13]. I noen områder er det uttak av 
skjellsand, hvis anlegget overlapper med slike områder vil dette være en begrensning for uttak i tiltaksperioden. 
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Tareskogen har en grunnleggende betydning for plante- og dyresamfunnet der den vokser. Eksempel på arter i 
tareskogen er tanglus, tanglopper, andre krepsdyr, børstemark, snegl, nakensnegl, muslinger, mosdyr og 
svamper. Det er et yngle- og oppvekstområde, gjemmested og beiteplass for fisk, krabbe og hummer. 
Tareskogen brukes som næringssøkeområde av flere sjøfuglarter, for eksempel ærfugl og skarv. Tareskog er 
begrenset til grunne områder og anlegget vil ikke overlappe dirkete med tareskog. 

 
Anlegget sin størrelse, plassering og inngrepets varighet vil ikke medføre negative effekter på skjellsand og 
eller tareskog i området. Det har likevel blitt foretatt en kvalitetssikring av det datamaterialet som foreligger i 
offentlig tilgjengelige artsdatabaser (Artsdatabanken.no, Mareano.no m.fl.) i form av en videoscanning av 
området (undersøkelsen vil bli gjennomført med Remote Operating Vehicle (ROV)). Undersøkelsen ble 
gjennomført i april 20201, både under de to aktuelle lokasjonene for anleggets samt langs kabeltrasè fra 
anlegget og inn til land. Det ble ikke avdekket funn som tilsier at solpilotens plassering inkludert kabeltrasè vil 
skade sårbare arter i området. Se uttalelse og foreløpige rapport; «Kartlegging av sårbare arter og naturtyper- 
floating solar Frøya kommune» fra Åkerblå, vedlagt i Appendiks C. 

 

6.6 Virkninger på havflaten-skipsfart 
 

Error! Reference source not found. viser skipstrafikk og navigeringslys i området ved pilotlokasjonen. 
Lokasjoner A og B er ikke i konflikt med navigeringslys og befinner seg ikke hovedleder for skipstrafikk. 
Kystverket har godkjent søknad om plassering av anlegg for begge lokasjoner. 

 

 
Figur 22 – Begrensning pga navigeringslys (gule områder) og marin trafikk (blå og røde streker) Kart fra 
Kystverket.no. 
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6.7 Friluftsliv 

Piloten er lokalisert 3-5 km fra øysamfunnet på Frøya. Det må antas at det er regelmessig bruk av fritidsbåter i 
området. Konflikter med lokalbefolkningen forebygges gjennom tett kontakt med Frøya Kommune samt 
høringsrunde. 

 
Da anlegget vil være et høyspenningsanlegg vil det sikres mot tilgang fra uvedkommende (Se paragraf 4-5 i 
Lovdata.no). Solanlegget vil bli godt merket i henhold til gjeldende regler for akvakulturanlegg. 

 
 

6.8 Virkninger på havbunnen 

Solanlegget vil være forankret til sjøbunnen med åtte liner hver bestående av et horisontalt polyestertau e.l., en 
overflatebøye, kjetting og anker/betongkloss. En slik forankring vil kunne ha lokal innvirkning på bunnflora og 
fauna. Mange bunnlevende arter er fødeorganismer for arter høyere opp i næringskjeden. Endringer her kan 
ha en påvirkning på arter som livnærer seg på disse. Innføringen av en ny struktur på havbunnen i form av 
anker og kjettinger vil føre til en kolonisering av fauna som suksessivt vil danne nye faunasamfunn på 
havbunnen. Som en ytterst konsekvens, vil slike nye strukturer også kunne fungere som habitat for fremmede 
og uønskede arter. I lys av varigheten av anlegget anses ikke dette som noen særskilt risiko. Kabler i 
forbindelse med anlegget vil videre kunne forstyrre livet på havbunnen i form av elektromagnetisk stråling. Lite 
forskning er gjort på dette, og studier tyder på neglisjerbar effekt. Det er et økende fokus på effekter av 
elektromagnetisk stråling (EMF) spesielt på fisk og marine pattedyr. Kabler og forankringssystemer skal 
designes og installeres på en slik måte at det unngås at disse dras langs bunnen, dette for å redusere effekten 
spesielt på bunnlevende organismer. Forutsatt disse tiltakene kombinert med pilotens kortvarighet i området er 
det ikke forventet varige konsekvenser på havbunnen som følge av dette anlegget. Kart over bunn- og 
dybdeforhold ved lokasjonen er vist i Figur 23 og Figur 24. 
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Figur 23 – Bunnsedimenter ved pilotlokasjon. Kart fra MAREANO.no. 
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Figur 24 – Dybdedata ved pilotlokasjon. Kart fra MAREANO.no. 
 

6.9 Virkninger fra sjøkabel 

Kabel fra anlegget og til land vil bli lagt på sjøbunnen. Det vil ikke bli foretatt steindumping eller nedgraving av 
kabel. 
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Figur 25 - Trasé for sjøkabel fra anlegget og inntil land vist for de to aktuelle lokasjonene. Uavhengig av 
hvilken av de to lokasjonene som blir valgt, vil miljøeffektene være like. 

 
Langs kabelen vil det forventes en svak temperaturøkning. Effekten vil kun være svært lokal og anses derfor 
ikke å ha signifikant effekt på bunnfaunaen. Grad av elektromagnetisk stråling (EMF) fra kabel har i andre 
sammenhenger vært diskutert som potensiell effekt på bunnfauna. Det fins per nå ingen studier som kan 
bekrefte en slik negativ påvirkning. Kabling fra anlegget til land strekker seg over et område med gyteaktivitet. 
Nedlegging av kabel vil skje utenfor gyteperioden og vil derfor ikke påvirke kysttorskens gyting på en negativ 
måte. Det vil kunne foregå noe sildefiske i nær tilknytning til planlagt lokasjon av sjøkabel. Det unngås konflikt 
ved at kabel legges på en slik måte at det ikke er til hinder for sildefisket. Totalt sett vil sjøkabel ikke ha 
signifikant negativ effekt på bunnfauna eller fisket. 

 
 

6.10 Virkninger fra landkabel 

Jordkabelen som skal gå fra nettstasjon til landfallet for sjøkabelen (til skjøt mellom sjøkabel og jordkabel) blir 
ca. 250 m lang. Den vil bli gravd ned i ytterkant av parkeringsplassen, deretter vil den krysse under fylkesveien 
og følge Bergeveien rundt kirken. Den siste del av traséen på land vil følge en liten stikkvei ned mot sjøen og 
videre ut i terrenget de siste meterne mot landfallet for sjøkabelen. 

 
Plassering av landkabel vil ikke medføre ny inngripen i naturområder som ikke allerede er utbygd i form av 
infrastruktur. 
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Figur 26 - Trasé for landkabel. 
 
 

6.11 Virkninger på land 
 

Under monteringsfasen vil solparkens hovedelementer sammenstilles for deretter å sjøsettes. I denne fasen 
kreves et areal på ca 100 x 50 m = 5000 m2. Sammenstillingen vil skje hos Kystteknikk på Nesset 
Industriområde hvor lignende aktiviteter utføres i dag. Området som er tiltenkt denne aktiviteten er utenfor 
verneområder og er ikke antatt å påvirke miljøet på negativ måte. Det vil kunne forventes noe økt støy i form av 
økt biltrafikk under monteringsfasen, men dette vil skje innenfor en svært tidsbegrenset periode og vil raskt 
normaliseres etter at anlegget er ferdig montert. Det skal ikke bygges nye veier eller kaier i forbindelse med 
montering av elementene til solanlegget. Effektene på land regnes derfor som ubetydelige. 

 

6.12 Avvikling/resirkulering 

Etter endt demonstrasjonsperiode vil det flytende solanlegget inkludert elektriske komponenter, 
forankringssystem, sjøkabler og utstyr på land bli fjernet. Solcellene og resten av anlegget komponenter bli 
håndtert som avfall. Solceller faller inn under avfallsforskriften og vil, som annet elektrisk avfall, bli håndtert 
korrekt ved levetidens slutt. Solcellepaneler som tas ned skal leveres til gjenvinning. Dette gjelder også under 
operasjonell virksomhet hvor defekte solcellepaneler vil bli fjernet og levert til gjenvinning. 
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6.13 Under og Etterundersøkelse 

I forbindelse med drift av piloten vil det inkluderes et miljøstudium som kartlegger miljøeffektene i løpet av hele 
livssyklusen til anlegget, inkludert installering, operasjonell fase og nedstengningsfasen. Miljøeffekter fra et 
flytende solanlegg vil avhenge av størrelse og lokasjon og kan potensielt inkludere; begroing på alle deler av 
anlegget, endringer i det bentiske samfunnet, kollisjonsrisk med marine pattedyr, reduksjon i 
primærproduksjon, redusert oksygenkonsentrasjon, redusert bølgeaktivitet, redusert vannsirkulasjon, økt 
sedimentering, effekter fra elektromagnetisk stråling, redusert vannkvalitet, effekter på fuglers 
migrasjonsmønster og til slutt effekter på land knyttet til installering av anlegget. De fleste av overnevnte 
risikoer vil derimot gjelde store kommersielle anlegg som er operative over flere tiår. For dette pilotanlegg, med 
dets begrensede størrelse og varighet, vil graden av miljøeffekter være betydelig redusert sammenlignet med 
et storskalaanlegg. Men da dette er et pilotanlegg kan det være at man gjennomfører undersøkelser/analyser 
som del av en uttesting. Basert på pilotens omfang, vil det i etterundersøkelsen fokuseres på 1) strømmålinger 
og 2) sedimentprøver som analyseres m.ht biodiversitet, kjemi og geologi. De nevnte undersøkelsene vil være 
oppfølgingsstudier av grunnundersøkelsene som ble foretatt før anlegget var satt i drift. Det vil i tillegg bli 
fotodokumentasjon av begroing samt foretatt skrapeprøver av utvalgt utstyr ved demontering av anlegget. 
Dette blir gjort for å kartlegge begroing av ulike organismer under operasjonell fase av solpiloten. Det vil videre 
vurderes om det skal foretas en kartlegging av fremmede arter i nær tilknytning til anlegget, gjennom bruk av 
miljø DNA analyser (eDNA). 
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A. Prosess for valg av aktuell plassering av pilot 

 
 

Grønn 3 er ønsket område som beskrevet i 3.1.1. Det er videre gjort en vurdering av passende plassering innad i Grønn 
3. Kriterier for vurdering er som følger: 

 
Tekniske vurderinger: 

• Dybde 
• Batymetri 
• Bølgehøyde og periode 
• Avstand til nett-tilkobling 

 
Øvrige vurderinger og utsjekk: 

• Marin trafikk og navigering (Figur A 1) 
• Eksisterende akvakultur (ingen innad Grønn 3) 
• Militære områder (ingen innad Grønn 3) 
• Eksisterende kabler (Figur A 2) 
• Fiske (Figur A 3) og gyteområder (Figur A 4) 
• Kulturområder (ingen innad Grønn 3) 
• Miljøaspekt. Følgende tema er relevant for Grønn 3 

o Marine naturtyper (DN håndbok 19) 
o Skjellsand 
o Fiske og gyteplasser 

 
 

Figur A 1 – Begrensning pga navigeringslys (gule områder) og marin trafikk (blå og røde streker) 
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Figur A 2 – Sjøkabler gjennom Grønn 3. 

 
 

Figur A 3 – Fiskeaktivitet (rosa skravert = aktivt fiske, grå skravert = passivt fiske, rødt område = 
låssettingsplass) og akvakultur (rød prikk). 
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Figur A 4 – Gyteplasser (Vertikal skravering = Gyteområder torsk og Diagonal skravering = Gyteområder 
generelt). Gyteområder generelt befinner seg innenfor Grønn 3, det aller meste innenfor området begrenset av 
marin navigasjon (gult felt). Lokasjoner med akvakultur i rødt. 

 

B. Marinarkeologisk uttalelse - ROV-undersøkelse - Floating Solar Pilot - Rottingen - Frøya kommune 
 
 

Marinarkeologisk 
uttalelse - ROV-und 

 
 

C. Kartlegging av sårbare arter og naturtyper- floating solar Frøya 
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Distribusjon
Denne rapporten kan kun gjengis i sin helhet. Gjengivelse av deler av
rapporten kan kun skje etter skriftlig tillatelse fra Åkerblå AS. I slike tilfeller
skal kilde oppgis.

Sammendrag

Åkerblå har på oppdrag fra Equinor ASA utført kartlegging av sårbare arter og naturtyper tilknyttet
pilotprosjektet Floating Solar Frøya. Det omsøkte flytende testanlegget for solenergi er tenkt etablert i Frøya
kommune, Trøndelag fylke.

Det er i forkant av kartleggingen utført en vurdering av området basert på tilgjengelig informasjon i offentlige
karttjenester. Kartleggingsdesign baserer seg på den innhentede informasjonen, samt Åkerblå sin erfaring om
hvilke sårbare arter og naturtyper en kan forvente å påtreffe i de aktuelle områdene.

Kabeltrasé og to mulige lokasjoner på 800x800 m (A og B) har blitt kartlagt. Med bakgrunn i funn og den
samlede informasjonen de to nærliggende lokasjonene ga, samt informasjon innhentet fra kartlegging av
kabeltrasé, ble det funnet tilstrekkelig med fire transekter per lokasjon. Hvert transekt holdt en lengde på 800
meter. Når lokasjon og områder for ankerfester er bestemt vil det utføres en ny kartlegging av ankerfester før
nedlegging. Kartleggingen av områder for ankerfester vil gi ytterligere informasjon om området.

Videomateriale er ikke analysert i sin helhet og observasjoner og vurderinger lagt frem i denne rapporten er
derfor å anse som foreløpige. Beskrivelsene baserer seg på «on site» informasjon fra marinbiolog fra Åkerblå
som har overvært undersøkelsen.

Det ble gjort funn av svampforekomster, nordlig sukkertareskog og løstliggende kalkalger (ruglbunn) i området
som dekkes av kabeltraseen. Lokasjon A og B viste store likheter, med lignende funn avhengig av substrat, dyp
og topografi. Det ble det gjort funn av nordlig stortareskog på dybder <20 m, samt svampforekomster og to
enkeltkolonier av sjøfjær (Pennatula sp.) og én blomkålkorall (Duva florida) i de dypere områdene av
lokasjonene. Store deler av områdene bestod derimot av grov bunn med varierende tetthet av sjøpung.
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1 Område
Prosjektområdet der det flytende testanlegget for solenergi er tiltenkt plassert er i
Gjæsinghavet, nordøst for Rottingen, Frøya kommune – Trøndelag fylke (figur 1).
Gjæsinghavet er ett relativt eksponert område som grenser til Frohavet i øst- nordøst,
Norskehavet i nord, Frøyfjorden i sør og Frøyhavet i vest. Gjæsinghavet avgrenses mot
Norskehavet med en rekke øyer, holmer og skjær.

Figur 1: Lokasjon A og B, inkludert planlagt kabeltrase. Kartet har nordlig orientering. Kartdatum WGS84.

Equinor har valgt ut to potensielle lokasjoner for testanlegget på 800x800 meter hvor
testanlegget, inkludert ankerfester, vil ligge. Selve anlegges størrelse vil være på 80x80 meter.
Planlagt kabeltrase strekker seg fra Svellingen, mellom Rottingen og Stordolsøya, og ut til
lokasjon A og B. Kabel vil ha en ytre diameter på 77,5 mm. Det vil ikke foretas nedgravning
eller steindumping av kabelen. Bunnen under de to lokasjonene er kupert, men jevnt
skrånende fra sør mot nord. Dybdene varierer fra 3-110 meter. Området som dekkes av
kabeltrase varierer mellom dybdeområder og topografiske forhøyinger, der dybdene varierer
mellom 0-110 meter.
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2 Verneområder
Prosjektområdet ligger ikke i ett verneområde. Nærmeste verneområde, Froan naturreservat
og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, ligger rundt 5 km nord, nordøst fra
anleggsplasseringen (figur 5). Vernet er med hensyn til fugler og pattedyr mens de oppholder
seg i sine viktigste aktivitetsområder, inkludert nærliggende beiteområder. Området er et
svært viktig myteområde for andefugler, samt at storskarvkoloniene dekker omtrent en
tiendedel av bestanden i Norge. De ytterste og mest utsatte skjærene nordvest i Froan, fra
Finnvær til Halten, er også kjerneområde for den norske bestanden av havert, hvor halvparten
av alle norske havertunger fødes i dette området (Naturbase, 2021).

Rundt 8,5 km sør for prosjektområdet ligger Verneområdet Stormyra, Inntian naturreservat
(figur 5). Området er ett stort uberørt myrområde, der formålet med vernet er å bevare en
typisk kysthøgmyr med terrengdekkende partier. Området er også hekkeplass for måkefugler
og ærfugl (Naturbase, 2021).

Figur 5: Verneområder nær prosjektområdet. Nærmeste verneområde er Froan naturreservat og
landskapsvernområde i nord, og Stormyra, Inntian naturreservat i sør (Naturbase, 2021)
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3 Gyteområder
Det er registrert et gyteområde for torsk like vest og sør for prosjektområdet. Gyteområdet i
vest er basert på fangst av gyteklar torsk, mens gyteområdet i sør er kartlagt av
Havforskningsinstituttet (Figur 6; Fiskeridirektoratet, 2021). Sistnevnte er registrert som lokalt
viktig gytefelt, med høy eggetetthet (3) og liten retensjon (1). Med liten retensjon menes at
eggene blir i liten grad værende i gyteområdet, men fraktes med strømmen. Torskeegg er
pelagiske til de klekkes, og larvene vil da være avhengig av å finne gode oppvekstområder
(Espeland et al. 2013). Det er ikke registret noen slike oppvekstområder i prosjektområdet,
eller i umiddelbar nærhet til området (Fiskeridirektoratet, 2021).

Figur 6: Gyteområde nær prosjektområdet. Gyteområde (grønn), gytefelt for torsk (gul; Fiskeridirektoratet,
2021).
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4 Marine arter og -naturtyper
4.1 Marine arter
Det er ikke registrert truede eller nært truede arter i prosjektområdet (figur 7;
artsdatabanken, 2021a). Nærmeste registrering er ærfugl omtrent 1,6 km fra
prosjektområdet, ved Bleika. Ærfugl er listet som nært truet (NT) på norsk rødliste for arter.
Øvrige truede- og nært truede arter innenfor en 2 km radius fra lokasjon A og B er oter,
registrert ved Emberholmen, samt en rekke fuglearter (vedlegg 1).

Figur 7: Truede- og nært truede arter i nærområdet til prosjektområdet. Stjerne angir omtrentlig plassering av
prosjektområdet. Større sirkler indikerer høyre antall registreringer (Artsdatabanken, 2021a).

Det er heller ikke registrert arter av særlig stor eller stor forvaltningsinteresse i
prosjektområdet (naturbase, 2021; figur 8). Næreste registreringene er: toppskarv, oter, sei,
lyr, lange, havørn, storspove, steinvender, krykkje, alke, sjøorre, svartand, Ophiura carnea,
Leptosynapta decaria, Leptosynapta bergensis, Labidoplax buskii og Owenia borealis.
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Figur 8: Arter av særlig stor eller stor forvaltningsinteresse registrert i nærheten av prosjektområdet (Naturbase,
2021).
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4.2 Naturtyper
Det er registrert skjellsandforekomster og tareskog i prosjektområdet (figur 9; Naturbase,
2021).

Figur 9: Marine naturtyper; Skjellsand (svart prikkete), tare (brunt prikkete) areal i prosjektområdet (Naturbase,
2021)

4.2.1 Skjellsand
Skjellsand er ikke regnet som en rødlistet naturtype (Artsdatabanken, 2018), men blir likevel
ansett som et viktig habitat. Skjellsand er som regel avsetninger av kalkholdige strukturer fra
sjødyr som skjell og skjellrur, og fra kalkproduserende alger. De største avsetningene er
dannet i perioden etter siste istid, og dannelsen av disse naturtypene går sakte. De største
forekomstene av skjellsand finnes gjerne i strømrike områder, på dyp mellom 10-30 meter
(Miljødirektoratet, 2013). Skjellsand kan være levested for mange bunnorganismer, hvor en
del arter er unike for dette habitatet (Jelmert 2008). Artsrikheten kan være særlig høy i
områder der skjellsand har innslag av mer lettomsettelig organisk materiale, typisk i lagene
under grovere skjellsand. Fordi dette er et habitat som ofte er rik på bløtbunnsfauna, fungerer
det også ofte som gyte- og oppvekstområde for flere fiskearter. Større krepsdyr benytter
skjellsandbankene til paringsplasser og ved skallskifte, i tillegg til at de ofte finner næring i
slike områder (Miljødirektoratet 2013a). De største truslene mot skjellsand regnes å være
direkte uttak, og endring som følge av utbygging av havneområder, småbåthavner,
industrianlegg, mudring og deponering av masse og utslipp av avløpsvann (DN-Håndbok 19
2007).
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Lokasjon B og nordøstlige deler av lokasjon B er plassert over en skjellsandforekomst (ID:
BM00126404) som er kategorisert som svært viktig, mens sør, sørvestlige deler av lokasjon A
er plassert over en skjellsandforekomst (ID BM00126395) som er kategorisert som viktig.
Begge områdene er modellert av NIVA basert på feltinnsamlede punktdata (samlet inn av
NGU), og har en nøyaktighet på 50-100 meter (Naturbase, 2021).

4.2.2 Tareskog
Tareskogene er blant de mest produktive økosystemene på jorda, og finnes langs hele
norskekysten på fast bunn, hvor det er svak til middels strøm. Det er i hovedsak stortare
(Laminaria hyperborea) som forbindes med tareskoger, men sukkertare (Laminaria
saccharum), fingertare (Laminaria digitata), butare (Alaria esculenta) og draugtare
(Saccorhiza polyschides) kan danne tette «skoger». Tareskogene kan bestå av en art, eller en
blandingsskoger der to eller flere arter dominerer sammen. Tareartene og mange assosierte
arter er avhengig av brukbar lystilgang og tareskog finnes derfor til et sted mellom 15 og 30
meters dyp avhengig av vannkvaliteten (lystilgang) (Artsdatabanken, 2021b). Av tareskoger,
er nordlig sukkertareskog sterkt truet (EN) og nordlig stortareskog nært truet (NT), begge
hovedsakelig på grunn av kråkebollebeiting (Gundersen et al., 2018).

Det er registrert to tareforekomster i prosjektområdet, hvor begge er definert som viktige.
Den nordlige forekomsten er modellert av NIVA basert på feltinnsamlede punktdata (samlet
inn av NGU) og består kun av stortare (men er ikke bekreftet i ettertid). Den sørlige
forekomsten foreligger det ikke data på (Naturbase, 2021).
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4.2.3 Korallforekomster
Det er ikke registrert naturtypene korallrev eller hardbunnskorallskog i området. Nærmeste
korallrev er 20 og 19 km fra prosjektområdet, henholdsvis i Frohavet på vestlig side av Tarva
og i Frøyfjorden, nær Edøya. Det er ellers registrert korallrev i Trondheimsfjorden, i
Trondheimsleia, samt i området mellom Hitra og Storfosna (figur 10; Mareano, 2021).
Funnene er registrert på dybder mellom 100-300 meter. Det er også registrert store
korallforekomster langs sokkelkanten i norskehavet, hvor blant annet Sularevet befinner seg.
I dette området er hornkorallene sjøtre (Paragorgia arborea), risengrynskorall (Primnoa
resedaeformis) og sjøbusk (Paramuricea placomus) også registrert, som alle er arter som
inngår i naturtypen hardbunnskorallskog (Mareano, 2021). Naturtypene korallrev og
hardbunnskorallskog er begge listet med kategori nær truet (NT) i Norsk rødliste for
naturtyper 2018 (marine dypvannsområder).

Både korallrev og hardbunnskorallskog trives best der det finnes hardt substrat med god
strømtilførsel og man vil derfor kunne finne korallene på bratte fjellvegger i fjordene,
fjordterskler, rygger og andre områder som er høyere enn havbunnen omkring (Fosså et al.
2015). Hovedandelen av disse korallene lever på 200-500 meters dyp, men det er ikke uvanlig
at de forekommer både grunnere og dypere (Buhl-Mortensen & Buhl-Mortensen 2005 og
referanser i denne; Havforskningsinstituttet 2016, Sneli 2014; Fosså et al. 2015; Freiwald et.
al. 2004 og referanser i denne)

Basert påbunntopografi og dybder i prosjektområdet anser Åkerblå det som lav sannsynlighet
med forekomster av både korallrev og hardbunnskorallskogda området er relativt grunt, med
få bratte fjordvegger.

Figur 10: Korallrev og hornkoraller kartlagt av Havforskningsinstituttet (Mareano, 2021)
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Det er heller ikke registrert andre korallarter som bløtkoraller i prosjektområdet, men sørøst
for Svingla er det funnet en registrering av slektene Alcyonium og Gersemia, med funndato fra
1936 (Artsdatabanken, 2021). Dødmannshånd (Alcyonium digitatum) er listet som livskraftig
på norsk rødliste for arter (LC), men øvrige arter i slekten er ikke tildelt rødlistekategori. For
Gersemia er det kun Gersemia rubiformis som er registrert som livskraftig (LC), mens øvrige
arter er ikke tildelt rødlistekategori. Arter i Gersemiaslekten omtales ofte for blomkålskorall,
sammen med øvrige slekter i familien Nephtheidae. Artene i denne gruppen er myke, med
polypper i små hoder – som en blomkål. Artene er ofte vanskelig å skille fra hverandre visuelt.
Alene er disse artene listet som livskraftig (LC), ikke vurdert (NE) eller er ikke tildelt
rødlistekategori.

Når blomkålskorallene danner tette bestander omtales de som blomkålskorallskog, som er
definert som naturtypen hardbunnskorallskog. Artene kan også forekomme sammen med
andre korallarter, som hornkoraller, under den samme naturtypen (Miljødirektoratet, 2020).
Naturtypen er listet som nært truet (NT) på norsk rødliste. Blomkålskoraller kan leve på dyp
fra 15-1500 meters dyp, hvor de fra 30 meter og nedover kan danne blomkålskorallskog. De
lever på hardt substrat, som steinete bunn og korallgrus (Moen og Svensen, 2000, Kutti og
Husa, 2020). Geografisk utbredelse av gruppen strekker seg fra Vestlandet til og med
Finnmark, samt rundt Grønland, Svalbard og i Barentshavet. I Barentshavet kan de finnes i
store konsentrasjoner (Havforskningsinstituttet, 2017). Slike forekomster kystnært er ikke like
vanlig, men det er usikkert om dette kan skyldes mangelfull kartlegging i kystsonen. I 2019 ble
en akvakulturkonsesjon trukket tilbake da det ble avdekket blomkålskorallskog i området
rundt lokaliteten. Fylkesmannen vurderte forekomsten som unik i regional og nasjonal
sammenheng, grunnet dens omfattende geografiske utstrekning og høye individtetthet
(Miljødirektoratet, 2020).

Om blomkålkoraller skal betraktes som «sårbare habitater» er usikkert og det er behov for at
dette undersøkes (Havforskningsinstituttet, 2017). Blomkålkoraller er et viktig oppvekst-
habitat for blant annet medusahoder (Gorgonocephalus spp.), men det er ikke kjent hvilke
andre økosystemfunksjoner blomkålkoraller kan ha (Faglig forum for norske havområder,
2019).

Ulike studier viser at arter innenfor gruppen blomkålskoraller (Nephtheidae) kan være
sensitive til påvirkning fra partikkelspredning (Miljødirektoratet, 2020, Liefmann et al., 2017,
Kutti og Husa, 2020). Ett studie har derimot vist at Gersemia rubiformis tåler fysisk
forstyrrelser fra bunntråling relativt bra (Havforskningsinstituttet, 2017).

Med bakgrunn i dybder i prosjektområdet anser Åkerblå blomkålkoraller for å være den mest
sannsynlige korallforekomsten i området.



11

5 Kartleggingdesign
Kartleggingsdesign ble valgt med bakgrunn i tilgjengelig informasjon om området (avsnitt 1-4)
og bunntopografi. Oppmålt bunntopografi med relativ hardhet ble benyttet for å vurdere
dybder og substrat for potensielle sårbare marine arter og naturtyper. Videre ble
kartleggingsdesign valgt med bakgrunn i NS-EN 16260:2012, samt veiledere utviklet av
Havforskningsinstituttet (HI) og interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Norsk olje og gass
(NOROG) for koraller, svamp og sjøfjær (Kutti & Husa, 2020; NOROG 2019).

Kabeltrase
For kartlegging av kabeltrase ble det tatt utgangspunkt i ønsket trase mottatt fra Equinor. Med
bakgrunn i veilederen fra NOROG, som angir at en kabeltrase av omsøkt størrelse vil påvirke
ett mindre område enn fem meter på hver side (inkludert nedleggingsusikkerhet), ble det
ansett som tilstrekkelig å følge planlagt kabeltrase. Da ønsket trase lå over enkelte
topografiske utspringog hardbunnsområder, samt at det var mangler i bunnkartleggingen for
enkelte områder, ble det besluttet å skissere opp ny trasé med bakgrunn i funn fra
undersøkelsen. Det ble derfor i enkelte områder kjørt sikksakk-mønster for å avgrense kuperte
hardbunnsområder, eller linjer for å lete etter mer egnede områder.

Lokasjon A og B
Hensikten med kartlegging av lokasjon A og B var å få kjennskap til området før etablering av
testanlegget – med tilhørende ankerfester. Det ble derfor ikke sett på som hensiktsmessig å
utføre pilotundersøkelse iht. veiledere fra HI og NOROG, da disse baserer seg på en
utslippskilde (hhv. akvakultur og olje og gass virksomhet) i senter av området. Et slikt
kartleggingsdesign vil dermed ikke kunne gi nødvendig informasjon om områder aktuelle for
plassering av ankerfester. Ett sett horisontale eller vertikale linjer over lokasjonene ble derfor
valgt som hensiktsmessig. For mest mulig effektiv kartlegging ved bruk av ROV ble det videre
planlagt for horisontale transekter i øst- og vestlig retning. På denne måten ble det unngått
unødvendig drag i ROV-kabel, som et resultat av å kjøre på tvers av strømmen med transekter
i nord- og sørgående retning.

Det ble videre tatt høyde for å påtreffeulike arter og naturtyper i området. Foruten om mulige
forekomster av blomkålskoraller, tareskog og skjellsand, innhentet i forkant av kartleggingen,
ble det ansett som mulig å observere ruglbunn, sjøfjær- og svampforekomster. Da nevne arter
og naturtyper forekommer på ulike substrat og dybder ble det planlagt for ett utvalg av
søkelinjer som vil dekke denne variasjonen. Det ble planlagt for høyest ni transekter per
lokasjon (figur 11), der det ble satt ett minstekrav på tre transekt per lokasjon. Transektene
ble planlagt med en avstand mellom linjene på 100 meter. I ytterkanten av lokasjonen ble det
derimot valgt å legge de ytterste linjene 50 meter fra neste (A, I, J og R). Det ble ikke ansett
som hensiktsmessig å legge disse transektene over ytterkanten av området, da ankerfestene
vil plasseres innenfor.
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Figur 11: Planlagte transekter i rødt, markert med bokstaver (A-R). Sort kvadrat markerer område på 800x800
meter, hvor senterpunkt er markert med dobbel vimpel. Kartet har nordlig orientering og mørkere blå farge
representerer dypere områder. Kartdatum WGS84.

Med bakgrunn i funn og den samlede informasjonen de to nærliggende lokasjonene ga (samt
informasjon innhentet fra kartlegging av kabeltrasé), ble det funnet tilstrekkelig med fire
transekter per lokasjon (figur 12 ogvedlegg 2). Det ble derfor kartlagt med en avstand mellom
transektene fra senterpunkt på 200 og 250 meter. Transekt C(felt A) og L (felt B) hadde til
hensikt å dekke varierende bunntopografi og substrat i de grunnere områdene av de to
feltene. Transekt E (felt A) og N (felt B), samt G (felt A) og P (felt B) hadde tilsvarende hensikt,
men for dypere områder. Samtidig ville transektene i senter (E og N) kunne gi informasjon om
eventuelle arter og naturtyper som ville kunne bli påvirket av testanleggets skygge effekt, slik
som tareskog og ruglbunn. For ytterligere informasjon om områdene ble det for felt A valgt
ett transekt (I) som skulle representere de dypeste områdene, mens det for felt B ble det valgt
ett transekt (R) som skulle representere de grunneste områdene. Disse linjene holdt en
avstand til transektene i senter (E og N) på 450 meter. Grunneste transekt Rble valgt på felt
B for å verifisere de modellerte dataene av tareskog i området (figur 9). Tilsvarende
informasjon på felt A ble innhentet på transekt C. Det ble ikke kjørt grunnere enn 10 meter i
disse områdene av sikkerhetsmessige grunner.
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Figur 12: Oppkjørte transekter i gult, markert med bokstaver (A-R). Sort kvadrat markerer område på 800x800
meter, hvor senterpunkt er markert med dobbel vimpel. Kartet har nordlig orientering og mørkere blå farge
representerer dypere områder. Kartdatum WGS84.

Kartleggingen ble utført ved hjelp av en fjærnstyrt undervannsfarkost (ROV). Fartøy benyttet
i undersøkelsen var «Sea Rover» tilhørende Nordic subsea AS. ROVen (Aegir-50) var utstyrt
med HD kamera for identifisering av biologisk mangfold. ROVen var også utstyr med
laserpunkter (10 cm) for å kunne måle objekter av interesse, samt scanning sonar for å
finne/styre unna større steiner og fast fjell. Det ble gjort opptak fra start til slutt på planlagte
transekter. Marinbiolog fra Åkerblå var til stede under hele kartleggingen.



14

6 Foreløpige resultater og diskusjon
Alt videomaterialet er ikke gjennomgått per 29.04.2021 og resultatene baserer seg derfor på
«on site» informasjon fra marinbiolog, til stede under kart leggingen. Åkerblå kan derfor ikke
utelukke eventuelle rødlistede arter, men oversikt over naturtyper listet i dette avsnittet antas
å være dekkende.

Kabeltrasé
Det ble gjort funn av svampforekomster, nordlig sukkertareskog og løstliggende kalkalger i
området som dekkes av kabeltraseen.

Svampforekomstene var representert av viftesvamp (Phakellia ventilabrum), som er
kategorisert som livskraftig (LC) på norsk rødliste for arter. I tette forekomster kan arten, alene
eller med andre svamper, danne naturtypen Svampskog. Naturtypen ligger ikke under norsk
rødliste for naturtyper, men MAREANO har listet naturtypen som sårbar. Vurderingen er gjort
ut ifra OSPAR sin definisjon av sårbare habitater, der MAREANO har tilpasset dette til norske
havområder. Ifølge OSPAR er trusler mot naturtypene i hovedsak fysisk forstyrrelse av
sjøbunnen, men også potensielt bioprospektering. I de aktuelle områdene med funn av
svampforekomster ble det derimot funnet alternative ruter for kabeltraseen. Det er dermed
ikke forventet at forekomstene vil påvirkes av nedlegging av kabeltrasé.

På de grunnere områdene mellom Rottingen og Stordolsøya og videre inn i Svellingssundet
ble det observert tareforekomster med varierende tetthet. Forekomstene bestod
hovedsakelig av sukkertare, men med innslag av stortare og butare. Forekomstene økte i
tetthet innover i sundet. Det var også innslag av andre algearter, hvor det mellom Svellingen
og Nord-frøya ble observert mye trådformede alger (som forbindes med forhøyet
næringstilgang). Nordlig sukkertareskog er kategorisert som sterkt truet (EN), hovedsakelig
grunnet reduksjon av areal som følge av kråkebollebeting, men friske tareskoger påvirkes også
negativt av blant annet økt næringstilgang, som gir minsket siktdybde (grunnet økt
planteplanktonproduksjon) og økt påvekst av fintrådige alger.

Ved siste del av kabeltraseen ble det funnet løstliggende kalkalger (også kalt rugl- eller
mergelbunner) i sjøkanten på rundt 0,5-1,5 meters dyp. Naturtypen ruglbunn er satt på
rødlisten med kategorien datamangel (DD), grunnet den potensielle trusselen havforsuring
utgjør, sammen med usikker grad av tidligere utvikling og fremtidig forringelse. Naturtypen
identifiseres ved at løstliggende kalkalger opptrer som større eller mindre kalkklumper på
bunnen. Mindre forekomster, som funnet i denne undersøkelsen, er gitt prioritering viktig.
For større forekomster er prioriteringen svært viktig (DN-Håndbok 19 (2007).

Åkerblå er ikke kjent med arbeid, eller regulering, av kabeltraseer tilknyttet tareskog og
ruglbunner. Kabel vil ha en ytre diameter på 77,5 mm og det vil ikke foretas nedgraving eller
steindumping av kabelen. Risikoen for at tiltaket vil gi større negative konsekvenser på
naturverdier i området vurderes som liten.
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Lokasjon A og B
Det ble gjort funn av nordlig stortareskog, svampforekomster, samt to enkeltstående
sjøfjærkolonier (Pennatula sp.) og én blomkålkorall (Duva florida) under lokasjon A og B.

Det ble også gjort funn av relativt tette forekomster med sjøpung (trolig Ascidia virginea) på
grov bunn i store deler av området, samt flekkvise områder med forekomster av påfuglmark
(Sabellidae) på bløtbunn. Åkerblå er ikke kjent med at sjøpung- og påfuglmarkforekomstene
danner sårbare naturtyper.

Det ble bekreftet stortareforekomster på dybder <20 meter ved Dolsøyflua (lokasjon A) og
Bleiksbågan (lokasjon B), som registrert i naturbase (figur 9). Forekomstene bestod
hovedsakelig av stortare, men med innslag av butare og sukkertare. Store deler av områdene
var derimot dominert av det som trolig er mykt kjerringhår (Desmarestia viridis). Bladverket
på hovedandelen av stortaren var borte, slik at bare festet og stilken sto igjen – trolig som
følge av kråkebollebeiting eller uvær. Åkerblå er ikke kjent med arbeid, eller regulering, av
ankerfester tilknyttet tareskog. Mindre områder antas å bli påvirket ved etablering av fester
med bolt, men uten større forringelse av forekomstene.

Svampforekomstene under lokasjon A og B var, som for kabeltraseen, representer av
viftesvamp (Phakellia ventilabrum), og vokste på fast fjell, samt større steiner i de dypere
områdene. Tettheten varierte mellom enkeltstående kolonier til svampskog (se avsnitt
Kabeltrasé for ytterligere beskrivelse). Ved etablering av ankerfester vil svampforekomstene
være sårbare for partikkelspredning og mekanisk skade (±5 m) og i en korridor rundt
ankerfester- og liner (dette vil avhenge av lengden; NOROG (2019).

På søkelinje I (felt A), med dybder på opptil 95 meter, ble det funnet bløtbunn med funn av to
enkeltstående sjøfjær (Pennatula sp.) og én blomkålkorall (Duva florida). Representanter av
slekten Pennatula, samt Duva florida er alle kategorisert som livskraftig (LC) på norsk rødliste
for arter. Med bakgrunn i de oppkjørte transektene forventes det ikke større forekomster av
sjøfjær og blomkålkorall, men en kan ikke utelukke flere slike enkeltstående observasjoner i
tilsvarende dybdeområde på lokasjon B (nordvestlig hjørne).

Når lokasjon og områder for ankerfester er bestemt vil det utføres en ny kart legging av
ankerfester før nedlegging. Kartleggingen av områder for ankerfester vil gi ytterligere
informasjon om området. Plassering av ankerfester vil da kunne justeres med bakgrunn i
eventuelle funn av viktige forekomster.
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Vedlegg 1: Truede arter registrerte innenfor 2 km

Tabell V.1: Registrerte arter; Nært truet (NT), Sårbar (VU), Sterkt truet (EN) og Kritisk truet (CR) innenfor 2 km
fra prosjektområdet (artsdatabanken, 2021)

Rødlistestatus Vitenskapelig navn Populærnavn Taksongruppe
NT Lagopus lagopus lirype Fugler
VU Alauda arvensis sanglerke Fugler
VU Numenius arquata storspove Fugler
NT Sturnus vulgaris stær Fugler
NT Cuculus canorus gjøk Fugler
CR Crex crex åkerrikse Fugler
EN Sterna hirundo makrellterne Fugler
NT Somateria mollissima ærfugl Fugler
VU Cepphus grylle teist Fugler
EN Vanellus vanellus vipe Fugler
NT Larus canus fiskemåke Fugler
NT Emberiza schoeniclus sivspurv Fugler
NT Carduelis flavirostris bergirisk Fugler
NT Stercorarius parasiticus tyvjo Fugler
NT Melanitta nigra svartand Fugler
EN Alca torda alke Fugler
VU Melanitta fusca sjøorre Fugler
EN Rissa tridactyla krykkje Fugler
VU Lutra lutra oter Pattedyr
NT Clangula hyemalis havelle Fugler
CR Uria aalge lomvi Fugler
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Vedlegg 2: Kartlagte områder
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 Vår dato 

27.04.2021 
Vår referanse 
2021/13140 

NTNU Vitenskapsmuseet 
Institutt for arkeologi og kulturhistorie 

Deres dato 
 

Deres referanse 
 

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 
 
7491 TRONDHEIM 

E-post: Erlings Skakkes gate 47 B +47 73 59 21 45 Staale Normann 
postmottak@ntnu.no Telefaks 
http://www.ntnu.no  +47  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. 

 
Equinor 
Martin Linges vei 33 
1364 Fornebu 
 
  

Marinarkeologisk uttalelse - ROV-undersøkelse - Floating Solar Pilot 
- Rottingen - Frøya kommune 
 
Seascan AS gjennomførte i uke 16 en ROV-undersøkelse, i regi av Åkerblå AS, på vegne av 
oppdragsgiver Equinor, i forbindelse med planlegging av pilotanlegg for flytende solceller ved 
Rottingen i Frøya kommune. NTNU Vitenskapsmuseet deltok på undersøkelsen med det formål å 
avklare forholdet til kulturminner under vann langs planlagt trasé for legging av strømførende 
sjøkabel fra lokasjonsalternativer A og B, og inn til landtak. 
 
Video fra ROV ble vurdert i sanntid på stedet (i båt), med mulighet for punktsjekk ved behov. Det 
ble påvist enkeltgjenstander av kulturhistorisk karakter på sjøbunnen langs traséen, men ikke 
sammenhengende funnområder. NTNU Vitenskapsmuseet vurderer at legging av strømførende 
sjøkabel i planlagt trasé ikke vil komme i konflikt med kulturminner under vann, fredet eller vernet 
av kulturminneloven §§ 4 eller 14.  
 
NTNU Vitenskapsmuseet har, med bakgrunn i dette, ingen anmerkninger til den planlagte 
kabeltraséen.  
 
 
 

Med hilsen 
 

Marianne Utne Nilsen 
Kontorsjef 

 
For: Bernt Rundberget 

Instituttleder 
 

Staale Normann 
Saksbehandler 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
27.04.2021 

Vår referanse 
2021/13140/ 

 

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 
 
Kopi: Trøndelag fylkeskommune 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 202  

Arkivsaksnr.: 21/1755    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TILLEGGSFINANSIERING TIL MORGENDAGENS OMSORG - FOR PUMPEHUS 

I FORBINDELSE MED SPRINKLING AV HELSEHUSET  

 

Forslag til vedtak: 

Budsjettet for Frøya Helse- og omsorgssenter økes fra kr 389 375 000 kr til 396 000 000 kr. 

 

Dette finansiers fra salget av 4000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 millioner kr i K-sak 95/21 og 

1,3 millioner kr fra disposisjonsfondet.  

 

Disponibelt saldo på disposisjonsfondet per 24.06.2021 er på kr 77.832.385,53 

 

 

Vedlegg: 

 

Rutas endringsmelding 

K-sak 95/21 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Styringsgruppa for «Morgendagens omsorg» (MO) har over tid behandlet sak vedrørende 

kapasitetsmåling på vann og vanntrykk ved FHO (Frøya Helse- og omsorgssenter), da dagens 

vannkapasitet/trykk ikke fyller de krav som stilles til et helsehus. 

 

Alternativer som er skissert tidligere er blant annet: 

1. Øke dimensjonen på vannledning fra høgdebasseng og ned til vanninntak for FHO (V2) 

2. Etablere en reservetank med trykkøkningspumpe. Dette medfører en betydelig kostnad for 

prosjektet. 

 

Alternativ 2 ble vurdert som mest aktuell, men med en enklere løsning enn skissert tidligere. 

Her ble også Rambøll koblet på for å finne en akseptabel løsning for Frøya kommune.  

Internt har Bjørnar Grytvik og Ann Magritt Glørstad også vært koblet på saken. 

 

Utredning av saken viser at det er nødvendig med bygging av et pumpehus i tilknytning til 

FHO, samt innkjøp av pumper. Leveringstid på pumpene er 16-18 uker, så bestilling av disse 

haster dersom kommunen skal få ferdigstilt byggeprosjektet innen planlagt dato. 

 



Siden siste møte i styringsgruppa har KN Entreprenør startet arbeidet med ny 

overføringsledning ned til Beinskaret boligfelt. Dette arbeidet ferdigstilles 13.08.21 

 

Ruta entreprenør har levert en endringsmelding (se vedlegg) som viser kostnader ved bygging 

av pumpehus, samt innkjøp av pumper. Kostnad er satt til kr.5 292 169,621. eks mva.  

 

Styringsgruppa har tidligere vurdert muligheter for å bruke restbeløp fra inventar og utstyr for 

å dekke deler av kostnaden rundt vannkapasitet/ trykk, men pr.dd. vet ikke styringsgruppen 

hva som evt. blir til gode. 

 

Byggeprosjektet hadde i juni en reservepott på ca. kr. 137 000,- og en ser her muligheter for å 

dekke deler av prosjekteringskostnader, samt at grunnarbeid kan igangsettes så snart som 

mulig i påvente av politisk behandling av saken. 

 

Dette har vært en sak som har tatt lang tid. Både i forhold til fagmessige og økonomiske 

vurderinger. 

 

De reserver prosjekter har hatt, er disponert i hovedsak til ytre bekledning 

(Royalimpregnering til Superwood), som måtte skiftes pga. offentlige pålegg, og til 

velferdsteknologi (mulighet for pasientovervåking i alle rom).  

 

 

Vurdering: 

Styringsgruppen for MO besluttet i ekstraordinært møte 10.08.21 å begynne med 

prosjekteringen slik det beskrives ovenfor, for å komme i gang med planleggingsarbeidet. 

 

Grunnen til at denne problemstillingen kommer opp så sent i prosjektet, er at i de fleste 

utbyggingsprosjekter så er brannvannet dimensjonerende for hvor mye vann som et bygg 

trenger. Dette har vært kjent for kommunen, og er klargjort slik at dette blir klart til bygget 

står ferdig. Vanntrykket for sprinkling er imidlertid avhengig av flere momenter enn 

brannvann alene. Slik bygget er utformet hos oss på Frøya, der det er tekniske rom på loftet i 

byggene, medfører at også sprinkelanlegget her skal ha nok trykk til å gjennomføre nødvendig 

slukking. Dette utredes i detaljprosjekteringen / utførelsesfasen av byggingen, og medfører at 

problemstillingen kommer opp sent i planleggingsfasen. 

 

Kommunedirektøren ser ikke at dette er noe som kommunen kan velge bort, da alternativet er 

å enten skjære ned på andre budsjettposter som f.eks. inventarbudsjettet, eller en potensiell 

dyr og forsinkende prosess der tekniske rom flyttes til andre deler av bygget, for å redusere 

kavet for trykk på sprinkelanlegget på loftet.  

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Kommunedirektøren foreslår å delfinansiere dette fra salget av eiendom som Frøya kommune 

gjorde i K-sak 95/21 til DalPro AS. Her solgte kommune 4000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 

millioner kr. 

 

Resterende 1,3 millioner kr foreslås tatt fra disposisjonsfondet. Disponibelt saldo per 

24.06.2021 er på kr 77.832.385,53 

 



Budsjettet for morgendagens omsorg økes med 5,3 millioner kr eks. mva, Kr 6 625 000 

inklusive mva.  

 

Budsjettet for Frøya Helse- og omsorgssenter økes fra kr 389 375 000 kr til 396 000 000 kr.  

 

 Beløp eks mva MVA Sum inkl mva.  

Budsjett pr 10.08.21 311 500 000 77 875 000 389 375 000 

Salg av eiendom 4 000 000 1 000 000 5 000 000 

Fra disposisjonsfondet 1 300 000 325 000 1 625 000 

Nytt budsjett 316 800 000 79 200 000 396 000 000 
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Krav på tilleggsvederlag og/eller fristforlengelse

Til: Fra entreprenør: Prosjekt: Kodestreng: Rev.nr.: Rev. Dato:
Frøya Kommune Ruta Entreprenør AS Frøya Helsehus BH-0054 0

Stedsreferanse (bygg/akse): Tegningsreferanse: Kontraktref.: Varsel:
Pumpehus ved
nødstrømsaggregat

Utomhus NS8407 Endring: X

1. Beskrivelse av grunnlaget for kravet, jfr. NS8407 Vedlegg: 0
Etter vår oppfatning foreligger (kryss av det som passer):

[ X ] Endring i forhold til avtalt utførelse.
[ X ] Forsinkelse som skyldes forhold byggherren har risikoen for.
[ X ] Endring som følge av arbeidstegninger eller arbeidsbeskrivelser.
[ ] Endrings som følge av offentlig pålegg.
[ X ] Øvrige forhold byggherren har risikoen for.

Nærmere beskrivelse av grunnlaget for kravet:
Pris for pumper og pumpehus etter ønske fra BH

2. Eventuelt krav på tilleggsvederlag, jfr. NS8407 Vedlegg: 0
Post Spesifisering Antall Enh.pris Beløp
1.1 Rørlegger inkl. påslag 1,00 1 777 326,88 1 777 326,88
1.2 Ventilasjon inkl. påslag 1,00 125 601,28 125 601,28
1.3 Elektro inkl. påslag 1,00 299 040,00 299 040,00
1.4 Automasjon inkl. påslag (Obs, omfang

ukjent=RS)
1,00 112 000,00 112 000,00

1.5 Betongkloss med fundamenter og utsparing
port+dør inkl. påslag

1,00 831 040,00 831 040,00

1.6 Port inkl. påslag 1,00 56 000,00 56 000,00
1.7 Avretting gulv, støvbinding og malt epoxy gulv

inkl. påslag
1,00 89 600,00 89 600,00

1.8 Dør inkl. påslag 1,00 28 000,00 28 000,00
1.9 Graver, 160mm til PH, 160mm ut eksisterende,

NY 63mm til TR, NY spillvannsavstikker, klart
plate på mark, kjørevei truck. Inkl. påslag

1,00 475 600,00 475 600,00

1.10 Kjerneboring inkl. påslag 1,00 17 200,00 17 200,00
1.11 Tømmer. takarbeider inkl. gesims, krysslekting

+ panel (Superwood) inkl. påslag
1,00 371 168,00 371 168,00

1.12 Taktekker, isolering, tekking + 2 stk. overløp
inkl. påslag

1,00 89 152,00 89 152,00

1.13 Blikkenslager inkl. påslag 1,00 56 000,00 56 000,00
1.14 EI60 vegg på loft inkl. påslag 1,00 76 160,00 76 160,00
2.3 FDV, dokumentasjon etc. 1,00 50 000,00 50 000,00
1.15 Prosjektering, PGL, Adm 1,00 235 200,00 235 200,00
2.1 Rigg og drift 0,08 4 639 088,16 371 127,053
2.2 Risiko og forsering 0,05 4 639 088,16 231 954,408

Totalt: 5 292 169,621
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3. Eventuelt krav på fristforlengelse, jfr. NS8407
Ja, omfang uklart inntil ordrebekreftelser kommer etter bestilling

4. Underskrift RUTA

07.07.2021 Markus Viggen

Dato Underskrift Ruta

5. BHs tilbakemelding, jfr. NS8407

Dato Underskrift BH



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 27.05.2021 

Sak: 95/21  Arkivsak: 21/593 

 

SAKSPROTOKOLL - ERVERV AV GNR 20 BNR 1 TIL "MORGENDAGENS OMSORG"  

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune erverver deler av parsell fra gnr 20 bnr 1 for 600 000 kr av Hallgeir Bremnes og 

Eli Kristin Fredagsvik. Parsellen har et areal på ca. 1000 m2. 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt innenfor rammen som vist i punkt 1. 

3. Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 for 4 000 000 kr til DalPro AS 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå salgskontrakt innenfor rammen som vist i punkt 3. 

5. Kjøpet finansieres ved salg av gnr 20 bnr 42 til DalPro AS 

 

Erverv av deler av parsell gnr 20 bnr 1 600 000 kr 

Salg av 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 - 4 000 000 kr  

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 27.05.21: 
 

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann.  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 21/1638    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune betaler inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i 2021. 
Egenkapitalinnskuddet KLP 2021 er på kr 1.021.003,- 
 
Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet som har en saldo pr 29. juli 2021 
på kr 77 832 385,- 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 KLP’s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et 
+kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden forplikter også til å 
skyte inn ytterlige egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av kundeforholdet 
får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. Krav på egenkapitaltilskudd for 2021 er 
kr 1.021.003,- 

 
Egenkapitaltilskuddet i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskuddet skal føres i 
regnskapet for kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av ubundne 
investeringsfond eller ved overføringer fra driftsregnskapet. Overføringer fra driftsregnskapet 
er avhengig av et positivt resultatregnskap.  
 
Egenkapitaltilskuddet i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond.  
 

Vurdering:  

Frøya kommune skal fortsatt være kunde i KLP, og må dermed følge kravet om å betale inn 
egenkapitaltilskuddet. Tilsuddet foreslås finansiert fra disp.fond som tidligere.  
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 200 &14  

Arkivsaksnr.: 21/1748    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ØKONOMIRAPPORT - FØRSTE HALVÅR 2021  

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet tar økonomirapporten for første halvår 2021 til orientering. 

 
Sammendrag 
 

Kommunen har et totalt overskudd per juni 2021 på kr 18,29 mill kr i forhold til budsjett. 

Summen av sentrale inntekter, finans og avsetninger utgjør kr 49 mill kr. Brutto 

regnskapsmessig merforbruk på rammeområdene er 30,7 mill kr før fratrekk av følgende:  

 

o Premieavviket for 2020 på 2,5 mill kr,  

o Regnskapsmessige korrigeringer vedr refusjon fra fylkeskommunene på 7,4 mill, VAR-

området på 2,9 mill kr,  

o Prosjekter som midlertidig er belastet driftsregnskapet med 3,2 mill kr og  

o Manglende vannavgift fra næringslivet på kr 2,2 mill.  

 

Totalt utgjør dette fratrekket 18,2 mill kr.  

 

Driften av rammeområdene viser dermed et merforbruk på 12,77 mill kr.  

 

 

Dette merforbruket er i hovedsak knyttet til:  

o Direkte merkostnader ifb med Koronaepidemien er netto kr 4,2 mill kr. Frøya kommune 

har per juni fått kr 0,959 mill kr i refusjon fra staten.  

o Vikarinnleie med 3,19 mill kr ved rammeområde Helse og Mestring 

o Vask av tekstiler med kr 0,27 mill kr 

o Ekstraordinære merkostnader til en ressurskrevende brukere med 2,8 mill kr og 

o Reduserte inntekter – brukerbetaling med 0,94 mill kr.  

 

Flere av vikarinnleiekostnadene er indirekte koronarelaterte. (Type innleie ved karantene etc) 

Store deler av utgiftene til ressurskrevende vil bli inndekket av fond ved årsavslutning ihht til 

retningslinjene. 

 

Kommunedirektøren vil fortsatt ha fokus på budsjettdisiplin og kostnadskontroll også i siste 

halvår. Allerede 20. august er det ledermøte der tema i tillegg til budsjett vil være tiltak for å 

bremse/redusere merforbruket.  



 

Totalt sykefraværet er for hele kommunen 1. halvår på 9,59 % med henholdsvis 3,77 % 

knyttet til korttidsfravær (inkl. egenmeldinger) og 5,82 % knyttet til langtidsfravær (over 16 

dager). Det vil si en økning i totalfraværet med 0,66 % - der det er en liten nedgang på 

korttidsfraværet på 0,13% og en økning av langtidsfraværet på 0,79 %.    

 
 

Sentrale kapitler 
 

Totaloversikt økonomi 
 
Beløp i 1000       
 Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik 

hiå. 
Budsjett 

2021 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Sentrale inntekter -180 015 -217 459 37 443 -360 175 -397 618 37 443 
Netto finansutgifter og inntekter 19 733 10 458 9 275 68 492 59 217 9 275 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -1 838 -4 183 2 345 -3 678 -6 022 2 345 
Til disposisjon -162 120 -211 183 49 063 -295 361 -344 424 49 063 

Fellestjenester 18 777 27 090 -8 313 39 952 48 265 -8 313 

Oppvekst 52 400 52 427 -27 113 654 113 681 -27 

Helse og mestring 65 274 74 247 -8 973 144 174 153 147 -8 973 

Kultur og idrett 3 627 2 934 693 7 539 6 847 693 

Teknisk 7 917 14 459 -6 542 18 351 24 893 -6 542 

Inntekter 0 26 -26 -29 009 -28 983 -26 

Finans 350 7 933 -7 584 700 8 284 -7 584 

Sum disponering 148 345 179 116 -30 771 295 361 326 133 -30 771 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + -13 775 -32 067 18 292 0 -18 291 18 292 

 

Kommentarer 
De sentrale inntektene er 37,4 mill kr høyere enn budsjettert. Der rammeoverføringen er 19,3 

mill kr høyere enn budsjettert og inntektsutjevningen er 7,2 mill kr lavere. Summa summarum 

er rammetilskuddet dermed på 26,6 mill kr. I tillegg er skatt på inntekt og formue på 9,2 mill 

kr og eiendomsskatten på 1,5 mill kr høyere enn budsjetter per juni. Rammeområdene 

oppsummeres hver for seg under kapitlet - Totaloversikt drift - fordelt på rammeområdene. 

 

Totalt for kommunen har vi per juni et overskudd på kr 18,29 mill kr.  

 
Sentrale inntekter 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Frie disponible inntekter        
Inntekts- og formuesskatt -122 531 -131 795 9 264 -245 161 -245 161 9 264 0 
Rammetilskudd -51 486 -78 088 26 601 -103 014 -103 014 26 601 0 
Eiendomsskatt -5 998 -7 576 1 578 -12 000 -12 000 1 578 0 
Andre generelle driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Frie disponible inntekter -180 015 -217 459 37 443 -360 175 -360 175 37 443 0 



Sentrale utgifter med finansinntekter og - utgifter 
Beløp i 1000 

 
        
 Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Finansinntekter/-utgifter        
Renteinntekter -3 514 -1 285 -2 228 -7 030 -7 030 -2 228 0 
Utbytte og eieruttak -2 499 -5 361 2 862 -5 000 -5 000 2 862 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-4 998 -4 878 -120 -10 000 -10 000 -120 0 

Renteutgifter 11 936 3 866 8 071 23 882 23 882 8 071 0 
Avdrag på lån 18 807 18 117 691 37 630 37 630 691 0 
Avskrivninger 0 0 0 29 009 29 009 0 0 

Sum Finansinntekter/-utgifter 19 733 10 458 9 275 68 492 68 492 9 275 0 
 

Kommentarer - Finans 
Renteinntektene er 2,2 mill kr lavere og skyldes i all hovedsak at låneopptaket i 2020 og 2021 

så langt i år er lavere enn tidligere år og lavere innskuddsrenter. Utbytte hittil i år kr 5,3 mill 

kr og gjelder TrønderEnergi med kr 5,3 mill kr og Gjensidigestiftelsen med 0,12 mill kr. 

Posten gevinster og tap på finansielle omløpsmidler gjelder avkastningen på fond og aksjene, 

forvaltet av Grieg Forvaltning.  

 

Renteutgiftene per juni er 8,0 mill kr lavere enn budsjettert og skyldes all hovedsak 

etterskuddsvis avregning og lavere rentesats enn budsjettert.  

 
Skatteinngang per juni  

 
 

Som tabellen viser er skatteinngangen per juni på 131,8 mill kr mot 86,5 mill kr i 2020 dvs en 

økning på 45,3 mill kr. I forhold til 2019 er økningen på 37,1 mill kr.  

 



Avkastning aksjer & fond per juni 
 

 
 
 

Totalporteføljen økte i juni med kr 1,5 mill kr og hittil i år er verdiøkningen på 4,7 mill kr. 

Årsavkastningen er i budsjettet for 2021, satt til 10 mill kr. Markedsverdi av totalporteføljen 

er per juni på 169,1 mill kr.  
 

Markedsutviklingen av vår portefølje  

 

 

 
 



Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder 
 
Beløp i 1000        
Avdelinger Avdeling Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Oppr. 

budsjett 
2021 

Prognose 
årsavvik 

Forslag til 
budsjett- 
justering 

Fellestjenester  18 777 27 090 -8 313 39 648 -8 313 0 
Oppvekst  52 400 52 427 -27 113 787 -27 0 
Helse og mestring  65 274 74 247 -8 973 144 041 -8 973 0 
Kultur og idrett  3 627 2 934 693 7 843 693 0 
Teknisk  7 917 14 459 -6 542 18 351 -6 542 0 
Inntekter  0 26 -26 -29 009 -26 0 
Finans  350 7 933 -7 584 -120 -7 584 0 

Sum  148 345 179 116 -30 771 294 541 -30 771 0 

 

Kommentarer RO1 - Fellestjenester 
Rammeområdet viser et brutto merforbruk på kr 8,3 mill kr i forhold til budsjett og skyldes 

blant annet: 

 Koronaepidemien knyttet til lønn og utstyr med 1,7 mill kr.  

 Brann & redning med 0,35 mill kr. 

 Positivt premieavvik 2020 som utgiftsføres i 2021 med 2,5 mill kr.  

 Andre lønn og trekkpliktige godtgjørelser med 0,54 mill kr.  

 Frøyapakken (studielån) med 0,12 mill kr. 

 Folkevalgte med 0,265 mill kr.    

 Utleieboliger som skyldes merkostnader vedr boliger til personer med rus og utgjør 

1,3 mill kr. 

Kommentarer RO2 - Oppvekst 

Rammeområdet viser et merforbruk på 0,027 mill kr. Merkostnader knyttet til 

Koronaepidemien er for rammeområdet 0,220 mill kr. 
 

Kommentarer RO3 - Helse og mestring 

Rammeområdet viser et merforbruk på 8,9 mill kr og skyldes blant annet: 

 Koronaepidemien merkostnaden på rammeområdet utgjør 1,5 mill kr 

 PLO:  

o Vikartjeneste for å opprettholde forsvarlig drift/manglende bemanning med kr 

3,19 mill kr og må sees i sammenheng koronasituasjonen.  

o Vask av tekstiler med kr 0,27 mill kr 

o Reduserte inntekter – brukerbetaling med 0,94 mill kr 

o Tilskudd ressurskrevende brukere med 0,79 mill kr. 

 BAM: 

o Merkostnad knyttet til ressurskrevende bruker med kr 2,8 mill kr. (80 % av 

merkostnaden over 1,4 mill dekkes av staten – avregnes ved årets slutt.  

 NAV: 

o Bidrag til livsopphold/sosial omsorg med 0,87 mill kr.  

 

Virksomheten familie & helse har et mindreforbruk på 0,3 mill kr. 
 



Kommentarer RO4 - Kultur & idrett 

Rammeområdet har et mindreforbruk på 0,69 mill kr og skyldes at det har vært redusert 

aktivitet på rammeområdet som følge av Koronaepidemien.   
 

Kommentarer RO 5 - Teknisk 

Rammeområdet viser et brutto merforbruk på 6,5 mill kr og skyldes blant annet: 

 Koronaepidemien (økt renhold og div utstyr) med 1,68 mill kr 

  VAR-området med 2,9 mill kr (avregnes ved årets slutt) 

 Ikke innkrevd vannavgift (næringsliv) med 2,1 mill kr (kommer i juli) 

 Div prosjekter med forskuttert bevilgning som pt er regnskapsført i driftsregnskapet 

på rammeområdet, utgjør 3,1 mill kr. 

 

Sum summarum er rammeområde teknisk i pluss med ca 1 mill kr.  
 

Kommentarer finanspostene i driftsregnskapet 

Posten på 7,4 mill kr gjelder regnskapsmessig korrigering vedr refusjon fra fylkeskommune 

knyttet til forskutteringer vedr FV 714 og gang og sykkelvei i perioden 2005 – 2011. Denne 

refusjonene ble inntektsført i driftsregnskapet iht revisor. I ettertid er vi blitt bedt om å 

korrigere denne over til investeringsregnskapet.  
 

Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Samlet sykefravær første halvår 2021 3,77 % 5,82 % 9,59 % 

 
 
 

Sykefravær per måned fordelt på rammeområdene 
 
 Korttid Langtid Total 

Tjenesteområde 1.kv 2.kv   Korttid 
% 

1.kv 2.kv   Langtid 
% 

1.kv 2.kv   Samlet 
fravær 

% 

Fellestjenester 3,44 % 2,72 %   3,30 % 5,47 % 4,27 %   5,24 % 8,92 % 6,99 %   8,55 % 

Oppvekst 3,69 % 2,69 %   3,49 % 5,22 % 5,17 %   5,21 % 8,90 % 7,86 %   8,69 % 

Helse og mestring 4,82 % 4,96 %   4,85 % 7,65 % 9,24 %   7,96 % 12,47 % 14,20 %   12,81 % 

Kultur og idrett 0,00 % 1,24 %   0,22 % 0,00 % 0,00 %   0,00 % 0,00 % 1,24 %   0,22 % 

Teknisk 1,56 % 3,06 %   1,86 % 2,15 % 0,00 %   1,72 % 3,71 % 3,06 %   3,58 % 

Sum tjenesteområder 3,80 % 3,65 %   3,77 % 5,76 % 6,05 %   5,82 % 9,56 % 9,70 %   9,59 % 

 
 



Sykefravær per måned 
       
Type Område/enhet Jan Feb Mars April Hittil i år 
Korttid Fellestjenester 4,61 % 2,13 % 3,56 % 3,42 % 3,30 % 
Langtid Fellestjenester 3,20 % 8,65 % 7,11 % 3,07 % 5,24 % 

Samlet Fellestjenester 7,82 % 10,78 % 10,67 % 6,49 % 8,55 % 

Korttid Oppvekst 3,03 % 3,04 % 4,30 % 4,25 % 3,49 % 
Langtid Oppvekst 3,50 % 8,63 % 5,40 % 3,55 % 5,21 % 

Samlet Oppvekst 6,52 % 11,67 % 9,70 % 7,80 % 8,69 % 

Korttid Helse og mestring 4,02 % 5,25 % 5,35 % 4,64 % 4,85 % 
Langtid Helse og mestring 7,83 % 6,93 % 11,37 % 4,18 % 7,96 % 

Samlet Helse og mestring 11,85 % 12,18 % 16,71 % 8,83 % 12,81 % 

Korttid Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0,22 % 
Langtid Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0,22 % 

Korttid Teknisk 1,00 % 2,56 % 1,30 % 1,49 % 1,86 % 
Langtid Teknisk 2,08 % 4,26 % 2,51 % 0 % 1,72 % 

Samlet Teknisk 3,08 % 6,81 % 3,81 % 1,49 % 3,58 % 

Korttid Sum sykefravær 3,27 % 3,76 % 4,21 % 3,91 % 3,77 % 
Langtid Sum sykefravær 5,04 % 7,21 % 7,57 % 3,25 % 5,82 % 

Samlet Sum sykefravær 8,31 % 10,97 % 11,78 % 7,16 % 9,59 % 

 

Det totale sykefraværet for hele kommunen for 1. halvår er på 9,59 %, med henholdsvis  

3,77 % knyttet til korttidsfravær (inkl. egenmeldinger) og 5,82 % knyttet til langtidsfravær 

(over 16 dager). Sammenlignet med 1. tertial 2021, var totalt sykefravær på 8,93 % med 

henholdsvis 3,9 % på korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær. Dette gir en økning av 

totalfraværet med 0,66 % - med en liten nedgang på korttidsfraværet på 0,13% og en økning 

av langtidsfraværet på 0,79%.    

 

Tatt i betraktning koronasituasjonen med pålagt fravær/karantene ved mistanke om smitte, må 

man i all hovedsak si at utviklingen av sykefraværet første halvår er tilfredsstillende selv med 

en liten økning i langtidssykefraværet sammenlignet med 1. tetial 2021.  

 

1. halvår 2020 var sykefraværet på totalt 10,5 % med henholdsvis 2,0 % på kortidsfravær og 

8,5 % knyttet til langstidsfravær.  

 

Det at HR-avdelingen er styrket og med det oppfølgingen av sykemeldte, har utvilsomt vært 

positivt sammenlignet med tidligere år. Før 2020 lå langtidssykefraværet mellom 6,3 % og 6,8 

%. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2607    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ENDRING AV PKT. 20.4 I FRØYA KOMMUNES MØTEREGLEMENT FOR 

KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ØVRIGE UTVALG. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Pkt. 20.4 endres til:  

Avstemninger skal skje i åpent møte ved stemmetegn. Det vil fortsatt være adgang til skriftlig 

avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter skriftlighet. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Reglement for kommunestyret, formannskap og øvrige utvalg 

 

Saksopplysninger:   

 
20.4 Ved skriftlig stemmegivning  

 

I det gjeldene reglement som ble vedtatt i KST i sak 132/20 26.11.20 står det: 

 
«Skriftlig avstemming kan bare benyttes ved valg og ansettelser. Skriftlig avstemning ved valg og tilsetting 

gjennomføres når ett medlem krever det.  

 

Avstemningen foregår ved at møtedeltakerne skriver sitt standpunkt på en nøytral stemmeseddel, uten 

underskrift. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. Stemmeseddelen samles inn, og to 

personer som møteleder utpeker teller opp stemmene og meddeler resultatet til møteleder.  

 

Hovedregelen er at avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn. Det vil fortsatt være adgang til 

skriftlig avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter skriftlighet» 

 

I den nye kommuneloven kan man ikke lenger bruke skriftlig avstemning ved valg og ansettelser. Det 

innebærer blant annet at ordfører og varaordfører må velges ved åpen avstemning. 



Den nye kommuneloven av 2018 viderefører ikke bestemmelsen i kommuneloven 1992 § 35 nr. 5. 

Bakgrunnen for dette er verken omtalt i NOU 2016: 4 eller i Prop. 46 L (2017– 2018), som er de 

sentrale forarbeidene til den nye loven. 

De grunnleggende hensynene bak en åpen avstemning, slik det er redegjort for i departementets sak 

99/826, er fortsatt gjeldende. 

Det vil fortsatt være adgang til skriftlig avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter 

skriftlighet. Forholdsvalg etter § 7-5 og § 7-6 er et eksempel på avstemming som kan gjøres skriftlig.» 
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Reglement for kommunestyret, formannskap og øvrige folkevalgte 
utvalg 
 
1. Kommunestyrets, formannskapets og øvrige folkevalgte organer sitt myndighetsområde 
 

Kommunestyret består av 23 representanter og er kommunens øverste myndighetsorgan med det overordnede 

ansvaret for hele kommunens virksomhet.  

 

Formannskapet og hovedutvalgene, kontrollutvalg og eldre- og brukerråd og ungdomsråd velges av 

kommunestyret jfr. kommunelovens §§ 5-6, 5-7, 23-1 og 5-12. 

 

Utvalgenes ansvars- og arbeidsområde finnes i kommuneloven og Frøya kommunes delegeringsreglement.  

 

2. Møter  

 
Kommunestyrets/utvalgenes ordinære møter skal avholdes i samsvar med en møteplan som omfatter et halvt år. 

Møteplanen vedtas på siste møte i juni og siste møte i desember. Kommunestyret/organet selv, 

Ordfører/utvalgsleder eller minst 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært møte, jf. kommuneloven § 11-2.   

 

 

3. Saker til kommunestyret og øvrige utvalg 

 

Saker som ønskes fremmet for kommunestyret/annet utvalg må være sendt til ordfører/utvalgsleder innen fastsatt 

frist. Formannskapet skal fremme innstilling i alle saker som skal fram til kommunestyret, så langt dette ikke er 

lagt til annet organ i medhold av lov, forskrift, reglement eller andre vedtak fattet av kommunestyret.  

 

For saksbehandlingen i kommunestyre/utvalg gjelder Kommuneloven kap.11.  
 

Overordnet folkevalgt organ, - kommunestyret, - kan kreve enhver sak lagt frem for seg til orientering eller 

avgjørelse etter reglene i kommunelovens § 22-1:  

 

Kommunestyret/utvalgene kan kreve at enhver sak legges fram til orientering eller avgjørelse  

 

Kommunestyret/utvalgene kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte organ eller administrasjon, 

hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket.  

 

Saker til øvrige utvalg fremmes i henhold til reglene om fullført saksbehandling. Kommunedirektøren skal påse 

at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig 
grunnlag for å treffe vedtak, jfr. kommuneloven § 13-1 tredje ledd.  

Om adgangen til fjernmøte eller skriftlig saksbehandling gjelder reglene i kommunelovens kapittel 11.  

 

Bare organets møtende medlemmer har forslagsrett.  

Det kan fremmes nye forslag i en sak, som er oppe til behandling, inntil saken er tatt opp til votering. Forslagene 

må ha sammenheng med den saken som behandles. Hvis ikke, må det anses som ny sak.  

Forslag skal som hovedregel leveres skriftlig og undertegnet til møtelederen så tidlig som mulig i ordskifte.  

Forslag bør, om mulig, sendes på e-post til sekretariatet før møtet.  

 
 
4. Innkalling  

 
Se Kommuneloven § 11-3.  
 

Ordfører/utvalgsleder har ansvaret for sakslisten. Den skal inneholde tid og sted for møtet, oversikt over de saker 

som skal behandles, sakspapirer, annen dokumentasjon og opplysning om at saksdokumentene er utlagt til 

offentlig innsyn på kommunens hjemmeside.  
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Innkallingen sendes alle medlemmer, vararepresentanter av kommunestyret /utvalgene og andre med 

møterett/møteplikt senest 6 dager før møtedagen. For møter hvor økonomiplan og årsbudsjett behandles i 

formannskapet, skal innkalling med saksdokumenter utsendes 14 dager før møtedagen.  

 

Innkallingen skal kunngjøres på hjemmesiden. 

 

 

Medlemmer av Ungdomsrådet gis anledning til å komme med innlegg til kommunestyrets saksliste i saker som 

er behandlet av Ungdomsrådet.  

Ungdomsrådet har et fast sete i under kommunestyremøtene som er tilegnet rådet. 

Eldre- og brukerråd gis tilsvarende anledning til å komme med innlegg til kommunestyrets saksliste i saker som 

er behandlet av det enkelte råd. 

 

Alle eventuelle innlegg skal komme før saksbehandlingen starter i kommunestyret. Innlegg meldes til ordføreren 

før møtestart. 

 

5. Forfall. Innkalling av varamedlem 
 

Har et kommunestyremedlem/utvalgsmedlem, eller innkalt varamedlem gyldig forfall, skal vedkommende straks 

melde fra om dette til sekretariatet. Sekretariatet har ansvaret for at varamedlem blir innkalt. Det gis melding til 

gruppeleder.  

 

Må noen på grunn av gyldig forfall forlate møtet under debatten, skal vedkommende straks melde fra til 

ordføreren/møteleder, og be om permisjon og vedtas av utvalget. 

 

Varamedlem som er til stede eller innkalles, trer inn i vedkommende sted.  

 

Når et varamedlem gyldig har tatt sete i forsamlingen, og det medlemmet som vedkommende erstatter kommer 
tilbake, skal varamedlemmet delta i debatten og avstemning i sak som er tatt opp til behandling før medlemmet 

kom tilbake. Det samme gjelder dersom et varamedlem med høyere plass i nummerrekken innfinner seg under 

saken.  

 

 

6. Beslutningsdyktighet  

 

Kommunestyret/utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede.  

 

Vedtak fattes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er 

ordførerens stemme avgjørende. Stemmelikhet i valgsaker avgjøres ved loddtrekning. De møtende har plikt til å 

avgi stemme, unntatt i saker som gjelder valg og ansettelser.  
 

 

7. Innstilling  

 

Ordfører har ansvaret for at lovbestemt innstilling fra formannskapet følger saker om økonomiplan, årsbudsjett 

og skattevedtak.  

 

Forøvrig har ordføreren ansvaret for at kommunestyrets bestemmelser om hvem som har innstillingsmyndighet i 

andre saker blir fulgt, og at innstillingen er vedlagt saken.  

 

 

8. Møterett for andre enn kommunestyremedlemmer og varamedlemmer  

 

Kommunedirektøren har møteplikt- og talerett i kommunestyret.  

 

Anmodning om at en annen representant fra administrasjonen enn kommunedirektøren skal møte i 

kommunestyret og redegjøre for en sak, skal rettes til kommunedirektøren selv.  

 

Møtesekretæren deltar så langt det er behov for det.  



6 
 

 

Leder for Ungdomsrådet, Eldre- og brukerrådet har møte- og talerett i saker som er innenfor rådenes nedslagsfelt 

jf.pkt 4. 

 

 

9. Om rett til å søke opplysninger i administrasjonen. 

 

Medlemmer av kommunestyret/utvalget kan søke opplysninger i administrasjonen om saker som er til 

behandling i et politisk organ. Slike henvendelser skjer kun til kommunedirektøren eller kommunedirektør med 
ansvar for det aktuelle saksfelt. 

 

10. Møtets åpning  

 

Ved møtets begynnelse sørger møteleder for at det foretas navneopprop av medlemmer og møtende 

varamedlemmer. Dersom det lovmessig minste antall medlemmer og møtende varamedlemmer er til stede, 

erklæres møtet som lovlig satt.  

 

Fra dette tidspunkt og til møteleder hever møtet, kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for 

kortere eller lengre tid uten etter tillatelse fra møteleder.  

 
Medlemmer og varamedlemmer som kommer etter at møtet er satt, melder seg straks for møteleder når de 

ankommer, og før de tar sete.  

 

Er det ved møtets begynnelse reist spørsmål om lovlig forfall, lovlig innkalling av varamedlem, eller inhabilitet, 

behandles dette før saker som er nevnt i innkallingen.  

 

11. Inhabilitet for folkevalgte  

 

Om habilitet gjelder reglene i forvaltningslovens kap. II og kommunelovens § 11-10.  

 

Medlem som antar at det kan foreligge inhabilitet i en sak, skal snarest mulig ta spørsmålet opp med møteleder, 
sekretariatet, eller med kommunedirektøren, for å få avklart spørsmålet.  

 

Dersom medlemmet blir erklært inhabil, skal vedkommende fratre møtet.  

 

Den som etter forvaltningsloven eller kommuneloven er inhabil i en sak, eller som blir fritatt etter 

kommuneloven, skal ikke være med på å behandle saken, eller sin egen inhabilitet jf. kommuneloven § 11-10 og 

forvaltningslovens § 8. Vedkommende kan heller ikke delta på behandlingen av saken i gruppemøter.  

 

Dersom noen, på grunn av lovlig forfall, må forlate møtet under forhandlingene, melder representanten dette 

straks til møteleder. Om mulig trer varamedlem inn i stedet for hen. Dersom et medlem kommer tilbake før en 

sak er ferdigbehandlet, fullfører varamedlemmet den pågående saken. 

For å kunne delta i votering skal medlemmet ha vært tilstede under drøfting av saken. 
 

Regelen gjelder også øvrige medlemmer av partiet, som ikke sitter i kommunestyret. Dersom habiliteten ikke er 

avklart, avgjøres spørsmålet av gruppemøtet.  

 

Folkevalgte oppfordres til å registrere opplysninger om styreverv/ økonomiske interesser i Styrevervregisteret.  

 

12. Vedtak om at møtet eller en sak skal holdes for lukkede dører  

 

Dersom kommunestyret/utvalget har vedtatt at møtet, eller en enkelt sak skal behandles for lukkede dører etter 

kommunelovens § 11-5., skal alle som ikke har rett til å møte, forlate møtesalen. 

  
Medlemmer, møtende varamedlemmer og andre som er gitt rett til å være til stede under debatten, er pålagt 

taushetsplikt. Møteleder skal minne om at det som kommer fram under debatten og vedtak som føres i 

møteprotokoll (krever etter kl. § 11- 4 d) er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten varer helt til 

kommunestyret/utvalget bestemmer noe annet.  
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Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte. En 

avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte jf. Kl. § 11-5. 

 

 

13. Behandling av sakene på sakslisten  

 

Møteleder ser til at sakene blir behandlet i den rekkefølge som er vedtatt. Møteleder redegjør for sakene så langt 

han/hun finner det påkrevet, og gjør spesielt oppmerksom på innstillinger og dokumenter som er kommet til etter 

at innstillingen er gitt i sakene.  
 

Rekkefølge for behandling av saker – endring av saksliste: 

 Sakene behandles i den rekkefølge de er satt opp på sakskart med mindre kommunestyret/utvalget 

vedtar en annen rekkefølge. 

 Er en sak satt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved 

Avstemming, eller møtet vedtar å utsette forhandlingen om den. 

 Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsbehandling (det vil si å gjøre vedtak) 

dersom møteleder eller 1/3 av forsamlingen setter seg imot at den behandles. I tilfelle sendes den til 

relevant fast utvalg eller formannskapet for behandling. 

 

 
Møteleder skal spørre om noen ønsker ordet til den enkelte sak, og gir talerne ordet i den rekkefølge de ber om 

det. Ber flere om ordet samtidig, bestemmer møteleder rekkefølgen.   

 

Dersom saker som ikke er oppført på dagsorden avvises etter bestemmelsene i Kommunelovens § 11-3, skal 

saken oversendes ordfører til vurdering.  

 

Et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er oppført på 

den utsendte sakslisten. 

Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av 
de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der 

saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende 

medlemmene motsetter seg det 

 

14. Møtedeltakers opptreden i debatten  

 

Møtedeltaker som ønsker å delta i debatten skal be om ordet ved å vise tegn, og skal holde sitt innlegg fra møtets 

talerstol, når møteleder gir vedkommende ordet. Møteleder kan bestemme at innlegg kan holdes fra sitteplass. 

 
Taleren skal rette sitt innlegg til møteleder, ikke til forsamlingen eller enkeltmedlemmer i forsamlingen.  

 

Taleren skal holde seg til saken, og ikke si noe eller bruke uttrykk som kan krenke forsamlingen, 

administrasjonen eller enkeltmedlemmer i forsamlingen. Det er ikke tillatt å lage støy eller uro under møtet eller 

på talerstolen, eller gi uttrykk for bifall eller misnøye ved klapping, utrop eller annen støyende adferd. Det er det 

enkelte talers ansvar å passe på dette, og de står selv ansvarlig for å vurdere om uttalelser kan være injurierende. 

Representantene skal være kledd nøytralt, pent og uten politiske budskap. 

 

Overtredes reglementets ordensbestemmelser, skal møteleder advare vedkommende. Ved gjentakelse i samme 

sak eller møte, kan møteleder frata vedkommende taler ordet.  

 

Fortsetter vedkommende å bryte ordensreglementet på tross av dette, kan møteleder bortvise vedkommende fra 
møtet i vedkommende sak, eller for resten av møtet.  

 

Møteleders beslutning om dette skal protokolleres  
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15. Tilhørernes opptreden under møtet  

 

Tilhørerne skal forholde seg rolig under hele møtet. Det er ikke tillatt å gi uttrykk for bifall, eller mishag. 

Dersom dette gjøres, skal møtelederen straks avbryte forhandlingene og advare tilhørerne om at de ved 

gjentakelse vil bli bortvist fra møtet.  

 

Plakater eller lignende må ikke være anbrakt i salen under møtene. 

  

Dersom tilhørerne tross advarselen fortsetter sine reglementsstridige adferder, skal møteleder avbryte 
forhandlingene, og se til at tilhørerne forlater møtesalen før forhandlingene gjenopptas.  

 

 

16. Taletid og begrensing av omfanget av debatten i en sak  

 

Begrenset taletid vedtas etter forslag fra møteleder når denne finner det nødvendig.  

 

For andre som gis ordet i kommunestyret/utvalget, bestemmer kommunestyret/utvalget særskilt hvor lang taletid 

som tildeles. Finner kommunestyret/utvalget under debatten at en sak anses ferdigdrøftet, kan de vedta å avslutte 

debatten.  

 

17. Forslag  

 

Forslag i møte kan bare fremmes av kommunestyrets-/utvalgets medlemmer. Forslaget sendes elektronisk til 

møteleder og til sekretariatet. Møteleder skal referere forslaget.  

 

Dette gjelder forslag som omhandler: 

 Alternativt navn i tilsettings- eller valgsak 

 Oversendelse av sak til annet kommunalt organ 

 At et forslag ikke bør vedtas kan fremmes muntlig av forslagsstiller 

 

18. Saken tas opp til avstemning  
 

Når møteleder anser en sak for ferdig drøftet, setter møteleder strek for inntegning av talere på talerlisten. 

Møteleder skal på forhånd opplyse møtedeltakerne om dette og gi en frist for å tegne seg på talerlisten før strek 

settes. Når strek er satt, kan ingen få ordet til debatt om saken, og ingen kan fremme nye forslag i saken.  

 

Beslutning om å sette strek kan bare oppheves av kommunestyret/utvalget. Når alle inntegnede på talerlisten har 

hatt ordet, og evt. gruppemøter er avholdt, opplyser møteleder om at saken tas opp til votering.  

 

Bare medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til votering deltar i voteringen. 

Medlemmene kan ikke forlate salen før møteleder erklærer avstemmingen for avsluttet.  

 
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag til vedtak, setter møteleder fram forslag om 

rekkefølgen i avstemningene.  

 

Forslag om avvisning, eller utsettelse av saken, skal tas opp til votering før det stemmes over alternative forslag 

til vedtak. Debatt om voteringsmåten gir ikke rett til å reise nye forslag eller gjenoppta debatten om sakens 

innhold. Fremmes utsettelsesforslag, skal møteleder informere kommunestyret/utvalget om at den ordinære 

talerlisten settes på pause. Møteleder skal deretter åpne opp for debatt om utsettelsesforslaget. Etter debatt skal 

utsettelsesforslaget voteres over. Blir forslaget om utsettelse vedtatt, utsettes saken. Blir forslaget nedstemt går 

man tilbake til ordinær talerliste og behandling av saken.  
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19. Prøveavstemning  

 

Før det foretas endelig avstemning i en sak, kan kommunestyret/utvalget vedta at det skal gjennomføres 

prøveavstemning, som ikke er bindende.  

 

Forøvrig gjelder bestemmelsene for bindende avstemning tilsvarende.  

 

 

20. Avstemningsmåten  
 

Avstemningen skal gjennomføres på en av følgende måter. Dette besluttes av kommunestyret/utvalget etter 

forslag fra møteleder:  

 

20.1 Ved stilltiende godkjenning  

 

Avstemningen foretas ved at møteleder fremmer forslaget, og klart gir uttrykk for at forslaget ansees vedtatt 

dersom det ikke framkommer innsigelser.  

 

Beslutningen anses tatt når møtelederen meddeler at ingen innsigelser er registrert, og at beslutningen er tatt.  

 
 

20.2 Ved stemmetegn  

 

Avstemningen foretas ved at møtelederen oppfordrer de av møtedeltakerne som er imot forslaget om å vise dette 

ved håndsopprekning eller ved å reise seg.  

 

Når møtelederen bestemmer det, eller et medlem krever det, skal det gjennomføres kontraprøve, ved at de som 

stemmer for forslaget viser dette ved håndsopprekning eller ved å reise seg.  

 

20.3 Ved navneopprop  

 
Avstemningen foregår ved at møtedeltakerne klart svarer ja, eller nei når møtelederen roper opp navnene til 

møtedeltakerne.  

 

Navneopprop skal brukes når møtelederen bestemmer det, eller et medlem krever det og dette får tilslutning fra 

minst 1/5 av møtedeltakerne.  

 

Navneopprop kan også brukes når møtelederen eller minst 1/5 av møtedeltakerne mener at utfallet av 

avstemningen ikke er klarlagt etter bruk av avstemning med stemmetegn og kontraprøve.  

 

Beslutning om å bruke avstemning ved navneopprop i saken, tas ved avstemning med bruk av stemmetegn.  

 

Møteleder utpeker en person til å kontrollere avstemningen ved å markere avgitt stemme på navnelisten etter 
hvert som avstemningen gjennomføres.  

 

 

 

20.4 Ved skriftlig stemmegivning  

 

Avstemninger skal skje i åpent møte ved stemmetegn. Det vil fortsatt være adgang til skriftlig 

avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter skriftlighet. 
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21. Protokoll, jr. kommunelovens § 11-4  

 

Kommunestyret/utvalget skal føre møtebok over sine møter. Møteboka skal inneholde opplysninger om:  

 

o Møtested  

o Møtetid  

o Fraværende medlemmer  

o Møtende varamedlemmer  

o Saksliste  
o Forslag til vedtak  

o Organets vedtak, Med unntak av delene som er unntatt fra off. skal møteboken være tilgjengelig for 

allmennheten. 

o Organets vedtak  

o Spørsmål som har vært stilt av organets medlemmer  

o Hvilke vedtak som ble truffet  

o Beslutninger som er tatt underveis om dagsorden og voteringer og andre opplysninger som er 

nødvendige for å vurdere om beslutninger er tatt på lovlig måte. 

o Interpellasjoner og/eller skriftlig spørsmål til ordfører skal føres i møteboka. Det samme gjelder svaret 

fra ordfører. 

o Andre merknader av betydning  
 

Trer noen fra eller til under forhandlingen, føres dette slik at det i møteboken fremgår hvem som har tatt del i 

behandlingen av hver sak.  

 

Sakene føres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder.  

 

For øvrig føres det som må til for å vise gangen i behandlingen av den enkelte sak, og at vedtakene gjøres etter 

rett fremgangsmåte. Under hver sak føres alle de forslag som blir satt frem i den rekkefølgen de ble satt frem og 

med angivelse av forslagsstiller. Forslag som det ikke voteres over, føres med begrunnelse” trukket før votering” 

eller” forslag fra n. n. kom dermed ikke til votering”. 

Det skal fremgå av møteboken hva det enkelte medlem stemte i den enkelte sak ved at mindretallet angis med 

navn og partitilhørighet. Der alle partiets medlemmer stemmer samlet, er det nok å angi gjeldende 

partiforkortelse.  

Protokolltilførsel fra det enkelt medlem vil i utgangspunktet bare kunne nektes når det foreligger særlige hensyn, 
for eksempel hvis protokolltilførselen har en sjikanerende form eller er unødvendig omfattende.  

 

Møteboken underskrives av møtelederen og en valgte representant fra kommunestyret/utvalget. 

Utskrift av møteboken legges frem for godkjenning i neste møte. Vedtak skal kunne iverksettes før møteboken er 

godkjent. 

 

22. Gjenopptagelse av en sak  
 

Ordfører kan avvise et forslag om å gjenoppta en sak som er lovlig vedtatt av kommunestyret, når forslaget 

fremmes før det er gått 3 måneder etter at vedtaket ble fattet.  

 

Denne bestemmelsen gjelder ikke krav om ny behandling, som er fremmet av fylkesmannen eller departement.  

 
Ordfører skal gi melding om slik beslutning i det første etterfølgende kommunestyremøte.  

 

 

 

23. Kommunestyrets/utvalgets arbeidsform  

 

Kommunestyret/utvalget skal fatte sine vedtak i møte.  
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24. Interpellasjoner  

 

Interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål.  En interpellasjon fremmes skriftlig av et 

kommunestyremedlem overfor ordføreren. Frist for å fremme interpellasjon til ordføreren er 8 arbeidsdager før 

møtet i kommunestyret. Interpellasjon distribueres sammen med sakslisten. 

 

Interpellasjoner til kommunestyret må sendes på e-post til ordføreren og til postmottak@froya.kommune.no 

senest 10 virkedager før møtet. 

 
Interpellasjonen, forespørselen og spørsmål skal være korte og konsise. 

 

Ordføreren skal referere interpellasjonen ved møtets åpning. Interpellanten kan gis inntil 5 min. til å begrunne 

sin interpellasjon. Forslag som fremmes sammen med interpellasjonen i forkant av møtet, eller i forbindelse med 

organets behandling av interpellasjonen, skal anses som en sak etter § 11-3, og ikke som et spørsmål etter § 11-2 

fjerde ledd. Det betyr at framsatte interpellasjoner, som inneholder konkrete forslag til vedtak, skal behandles 

etter reglene om å få en sak på saklisten. 

Den som stiller en interpellasjon og den som svarer kan fremme forslag som tas opp til avstemning. 

Interpellasjon og svar skal vedlegges protokoll fra kommunestyremøtet. 

 

Ordføreren eller den han/hun utpeker besvarer interpellasjonen innenfor en taletid på 5 min. Blir det ordskifte 

etterpå, får ingen, bortsett fra interpellanten eller ordføreren ha ordet mer enn en gang. Taletiden for hver er 

begrenset til 3 min. Ordskiftet pr. interpellasjon begrenses til 30 min. hvis kommunestyret ikke gjør annet vedtak 

i hvert tilfelle. Svar på interpellasjonen offentliggjøres i det behandling av interpellasjonen starter.  
 

 

25. Spørsmål fra representantene  

 

Det er anledning å stille spørsmål fra representantene i møtet. Dersom ordfører, eller den han/hun utpeker kan 

svare, besvares spørsmålet direkte. Dersom spørsmålet ikke kan besvares, gis svaret på neste møte.  

 

Spørsmål der en forventer svar, må leveres skriftlig til ordføreren senest 8 virkedager før møtet. Ordføreren 

refererer spørsmålet ved møtets begynnelse, Spørsmålsstilleren kan gis inntil 2 min. taletid for å begrunne 

spørsmålet. Ordføreren eller den han/hun utpeker besvarer spørsmålet innenfor en taletid på 5 min. 

Spørsmålsstillere har anledning til å stille 

ett tilleggsspørsmål. Det er ikke tillatt med ordskifte i forbindelse med spørsmål. Svar på spørsmålet 

offentliggjøres i det behandling av spørsmålet starter. 

 

26. Temamøter  

 

Møteformen benyttes når kommunestyret ønsker en bred debatt om et innsatsområde eller fagområde som 

grunnlag for plan, budsjettprosesser, eller utforming av en helhetlig politikk på vedkommende område.  

 

Temamøter skal varsles særskilt, og kan omfatte hele eller deler av et møte i kommunestyret.  

 

Som grunnlag for møtet skal det som hovedregel utarbeides et grunnlagsmateriale som beskriver tema, formålet 

med temamøtet, status, forventet utvikling og annet bakgrunnsmateriale som kommunestyret måtte bestemme.  

 

Til å bistå med gjennomføringen kan det inviteres foredragsholdere, sakkyndige eller andre ressurspersoner, som 

kan bidra med fagkunnskap eller kunnskaper om temaprosesser.  
 

Kommunestyret kan beslutte at gruppearbeid, summegrupper eller andre prosesshjelpemidler skal benyttes i 

møtet.  

 

Ordfører, møteleder, en gruppe, eller andre som kommunestyret bestemmer skal til vanlig oppsummere resultatet 

av temamøtet ved møtets slutt. 
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27. Fjernmøter  

 

Frøya kommunestyre/andre folkevalgte utvalg skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte, jr. 

kommunelovens § 11-7. Ordføreren/utvalgslederen gis myndighet til å avgjøre om fjernmøte skal brukes. 

 

28. Sendenemnder (deputasjoner) 

  

Utsendinger fra aksjonsgrupper, lag og organisasjoner mv., som vil møte kommunestyret og uttale seg om en 
sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest 3 dager før møtet. Kommunestyret avgjør om utsendingene skal 

mottas. Blir de mottatt, møter de et utvalg av kommunestyrets medlemmer utenfor møtesalen.  

 

Utvalget bør så vidt mulig bestå av representanter fra alle partier/grupper i kommunestyret. Dersom ordføreren 

er med i utvalget, leder han/hun gruppen. Det samme gjelder varaordfører dersom ordføreren ikke er med.  

 

Dersom ingen av disse er med, velger gruppen sin leder.  

 

Etter at utsendingene er hørt, og eventuelt har levert fra seg skriftlig uttalelse/dokumentasjoner, gir leder av 

gruppen kommunestyret en redegjørelse om hva utsendingene har uttalt.  

 
Dersom dette gjelder en sak som er på dagsorden, gis redegjørelsen i tilknytning til behandlingen av denne 

saken.  

 

Er saken ikke på dagsorden, gis redegjørelsen etter at ordinær dagsorden er gjennomført. Saken oversendes så 

ordføreren til vurdering.  

 

29. Ikrafttredelse 

 
I henhold til Kommunelovens§ 5-13 gjelder dette reglementet i den tidsperioden de folkevalgte organer er 

opprettet for. 

Reglementet er derfor gyldig fra vedtaksdato og ut 2023 

 

30. Anvendelsesområde 

 

Dette reglement er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-13 og gjelder for folkevalgte organer jfr. 

kommunelovens § 5-1 i Frøya kommune. 

 

*****  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 026 M50  

Arkivsaksnr.: 21/820    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OPPNEVNING AV KANDIDATER TIL INTERKOMMUNAL KLAGENEMND - 

REMIDT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem i Interkommunal klagenemnd ReMidt velges: 

Som personlig varamedlem velges: 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra ReMidt IKS 

Instruks for kommunalt klagenemnd i ReMidt 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Med den nye kommuneloven fra 2018 kom det også en endring i forvaltningsloven § 28 andre ledd 

om klagenemnd for selvstendige rettssubjekter. I forarbeidene til kommuneloven, Prop. L 46 

(2017- 2018) er det ikke gitt konkrete føringer eller begrensninger knyttet til oppnevning, 

sammensetning eller hvor mange eller hvem som kan være deltakere i klagenemnden. 

 

 
 • Ett medlem, med personlig varamedlem  

For å sikre en best mulig demokratisk styring i klagebehandlingen, oppfordres deltakerkommunene 

til å utpeke sine to kandidater blant det fast møtende i kommunestyret/bystyret. For å ivareta 

kjønnsbalansen bør det være en av hvert kjønn. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. 

 

 

 

 



ReMidtIKS | Havneveien116, 7300ORKANGER | Postboks 94, 7301 ORKANGER | remidt.no
(+47)72483700 | firmapost@remidt.no | Organisasjonsnr. 975936333 | Bankgiro86530693041

Se mottakertabell

Vår saksbehandler:
Trygve Berdal, 72 48 37 00

Vår referanse:
21/01639-1

Deres referanse:

Vår dato:
19.04.2021

Deres dato:

Oppnevning av kandidater til interkommunal klagenemd

Miljøselskapet ReMidt IKS er i medhold av felles renovasjons- og slamforskrifter delegert
myndighet til å fatte enkeltvedtak i bestemte saker for å sikre lik behandling av forskriftene i alle
deltakerkommunene.

Etter selskapsavtalens § 8.2, bokstav e, skal representantskapet fastsette Retningslinjer for den
interkommunale klagenemd(se styrets vedlagte forslag til slik instruks). Det tilligger også
representantskapet velge medlemmer til klagenemden, etter innstilling fra selskapets valgkomité.

Med den nye kommuneloven fra 2018 kom det også en endring i forvaltningsloven § 28 andre ledd
om klagenemnd for selvstendige rettssubjekter. I forarbeidene til kommuneloven, Prop. L 46 (2017-
2018) er det ikke gitt konkrete føringer eller begrensninger knyttet til oppnevning, sammensetning
eller hvor mange eller hvem som kan være deltakere i klagenemnden.

I styrets har i utkast til slike retningslinjer, som skal behandles i Representantskapet i møtet den
10.05.21, foreslått ett medlem med personlig varamedlem fra hver deltakerkommune.

På vegne av valgkomiteen anmoder jeg om at deltakerkommunene oppnevner sine kandidater,
innen 15. juni 2021:

•  Ett medlem, med personlig varamedlem

For å sikre en best mulig demokratisk styring i klagebehandlingen, oppfordres deltakerkommunene
til å utpeke sine to kandidater blant det fast møtende i kommunestyret/bystyret. For å ivareta
kjønnsbalansen bør det være en av hvert kjønn. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden.

Med vennlig hilsen
Trygve Berdal
ReMidt IKS

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur.



  Side 2 av 2 
ReMidt IKS Vår dato Vår referanse 
 19.04.2021 21/01639-1 
 
Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Melhus kommune            Rådhusvegen 2 7224 MELHUS 
Midtre Gauldal 
kommune 

           Rådhuset 7290 STØREN 

Skaun kommune            Postboks 74 7358 BØRSA 
Hitra Kommune            Postmottak 7240 HITRA 
Tingvoll Kommune            Midtvågvegen 2 6630 TINGVOLL 
Aure Kommune            Postboks 33 6689 AURE 
Averøy Kommune            Postboks 152 6538 AVERØY 
Frøya Kommune            FakturamottakPostboks 

152 
7261 SISTRANDA 

Heim Kommune            Trondheimsveien 1 7200 
KYRKSÆTERØRA 

Kristiansund Kommune            Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 
Oppdal Kommune            Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
Orkland Kommune            Allfarveien 5 7300 ORKANGER 
Rennebu Kommune            Myrveien 1 7391 RENNEBU 
Rindal Kommune            Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Smøla kommune            Postboks 34 6571 SMØLA 
Sunndal kommune            Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 
Surnadal Kommune            Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 
 



INSTRUKS FOR INTERKOMMUNALT KLAGENMEND i ReMidt IKS 

 

ReMidt IKS har fått delegert myndighet etter lokale renovasjons- og slamforskrifter fra 
sine eierkommuner.  

Det er opprettet en særskilt interkommunal klagenemnd etter vedtak i 
representantskapet, jfr. forvaltningsloven § 28 annet ledd. 
 

I  
Klagenemnda består av 1 medlem fra hver eierkommune, med 1 personlig 
varamedlemmer. Disse velges av representantskapet etter innstilling fra 
valgkomiteen. 
 
Klagenemnda konstituerer seg selv med leder og nestleder, samt ett tredje medlem 
som er fast møtende. 
 

II 
Følgende saksbehandlingsregler gjelder for klagebehandlingen: 

• Der selskapet treffer enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2, som påklages, vil 
klagen først behandles av selskapets administrasjon. Det opprettes ikke et 
eget sekretariat for Klagenemnda.   
 

• Hvis selskapets styre, etter en vurdering av klagen ikke opphever vedtaket 
eller treffer nytt vedtak, så skal saken oversendes til klageorganet 
(klagenemnda) «så snart den er tilrettelagt», jf. forvaltningsloven § 33 fjerde 
ledd. Det skal lages et oversendelsesbrev som følger saken til klageorganet, 
der selskapet kommenterer de innsigelser som er reist i klagen og begrunner 
hvorfor de ikke er tatt til følge. Kopi av dette skal sendes til den som har 
klaget. Klageren kan på den måten få anledning til å kommentere eventuelle 
nye momenter som fremkommer i oversendelsen. 
 

• Det oppnevnte klagenemnda kan deretter prøve alle sider av saken, herunder 
ta hensyn til nye omstendigheter. Klagenemnda kan treffe nytt vedtak i saken 
eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen/selskapet til helt 
eller delvis ny behandling. Klagenemndas kompetanse fremgår av 
forvaltningsloven § 34. Sentralt står plikten til påse at saken er så godt opplyst 
som mulig før nytt vedtak treffes. Klagenemnda kan i denne sammenheng 
også pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser. 
 

• Klagenemnda er vedtaksført når lederen eller nest leder og to andre 
medlemmer er til stede. Minst en av medlemmene må representere 
kommunen der klager sin eiendom er matrikkelført.  
 

• Klagenemndas vedtak kan som hovedregel ikke påklages videre. 
Klagenemndas vedtak blir dermed det endelige vedtaket som får konkrete 
rettsvirkninger for den som vedtaket retter seg mot.  Når forvaltningens 
klagemuligheter er oppbrukte, har klageren adgang til å bringe saken inn for 
domstolen. 
 

• Klagenemndas vedtak oversendes klager med kopi til selskapet, og legges 
frem for styret i selskapet til orientering. 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: Q32 &47  

Arkivsaksnr.: 21/1764    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TUNNELREHABILITERINGEN - FORHANDLINGER  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Vedtak kommunestyret i Frøya kommune - 15.04.2021: 

Basert på likelydende funn i analyser gjort av Sweco og Rambøll, spesielt begrunnet i sikkerhet og 

beredskap, anbefaler Frøya kommune følgende:  

  

1. Frøyatunnellen suppleres med en rømningstunnel, som et minimumsalternativ 

2. Rømningstunnelen finansieres av Trøndelag Fylkeskommune  

  

Viser det seg at det finnes interesse fra lokalt næringsliv å bidra i etablering av en fullverdig tunnel, 

bør dette utredes raskt. 

  

3. Etablering av en fullverdig tunnel må utredes 

4. Frøya Næringsforum, som representant for lokalt næringsliv, tar ansvar for utredning og 

etablering av et OPS-prosjekt (OffentligPrivat Samarbeid) med hensikt å etablere et nytt 

tunnelløp 

5. OPS-prosjektet skal også inkludere finansieringsløsninger 

  

Frøya kommune forutsetter at valg av løsning og gjennomføring må skje i tett dialog med og med 

konsensus fra kommune, næringsliv og andre samfunnsinteresser.  

  

Frøya kommune støtter uttalelsen fra Frøya Næringsforum av 09.04.21. 

  

Det bes om at det foretas en ROS-analyse så raskt som mulig i henhold til rapporten og 

anbefalingen fra Sweco for å få bedre beslutningsgrunnlag.  

  

Trøndelag fylkeskommune bes svare på hvilken beredskapsløsning/tiltak som iverksettes straks hvis 

Frøyatunnelen må stenges for et visst tidsrom pga. en alvorlig hendelse. Som kjent er det ingen 

infrastruktur for beredskap mellom Frøya og Hitra i dag. 



 

Sammendrag av rapporter fra  Norconsult og Bjerkan & Stav (mai 2021) 

 

 Safetecs analyse konkluderer med at selv med alle foreslåtte tiltak vil ikke risikoen være 

ivaretatt for trafikanter som må gå ut av kjøretøyet og evakuere til fots ved en brann midt i 

tunnelen. For en tunnel med 10 % stigning, en lengde over 5 km og en høy tungbil-andel på 

+20 %, vil man for å oppnå tilstrekkelige forhold for selvberging ved en brann i midtre del av 

tunnelen, være nødt til å etablere en separat nødutgang/rømnings-tunnel ut til det fri. Analysen 

foreslår å vurdere evakueringsrom som et tiltak for å bedre selvberging 

 En forutsetning for å akseptere fravik er at en alternativ løsning «…vil føre til likeverdig eller 

forbedret sikkerhet» (§ 8, 2. ledd), noe som må dokumenteres gjennom en risikoanalyse 

 Safetecs analyse har kun foreslått tiltak med evakueringsrom som en mulighet, og 

konkluderer ikke om en slik løsning vil gjøre at risiko for tunnelen, og da spesifikt 

selvbergingsprinsippet blir ivaretatt ved en slik løsning. Det må gjøres videre vurderinger av 

en slik løsning for å konkludere med at dette vil gi likeverdig eller forbedret sikkerhet i 

tunnelen slik at selvbergingsprisnippet er ivaretatt 

 I Safetecs rapport nevnes en rekke tekniske tiltak som beskrives som et minimum av hva som 

må iverksettes for å lette selvberging med dagens utforming av tunnelen. Fra Aas Jacobsens 

foreslåtte tiltak mangler det fra denne listen tiltakene utbedring av slukkevann, ledelist med 

lys i hoftehøyde, infrarøde kameraer og røyksensor som gjenkjenner branngasser. Det 

kommer ikke frem av de gjennomgåtte notatene til Aas Jacobsen hvorfor disse tiltakene ikke 

anbefales gjennomført 

 Det påpekes at de anbefalte tiltakene i liten grad bygger videre på den totale risikovurderingen 

gjennomført av Safetec. I forslagene til anbefalte tiltak fra Aas Jacobsen er det ikke gjort 

noen vurdering av det helhetlige risikobildet til tunnelen, eller selvbergingsprinsippet og 

om dette vil være på et akseptabelt nivå med de foreslåtte utbedringene og sikkerhetstiltakene 

 I vedlegg I, pkt. 1.1.3. går det frem at det i gitte tilfeller skal utarbeides en risikoanalyse. Det 

gjelder for eksempel dersom tunnelen har et «spesielt særtrekk» når det gjelder: 

  
 tunnellengde,  

 vertikal eller horisontal profil,  

 adkomsttid for redningstjenesten, og  

 nærvær og prosentandel av tunge lastebiler  

 

Flere parametre enn de som er nevnt er listet opp i bestemmelsen.  

 Det fremstår som klart at Frøyatunnelen har spesielle særtrekk når det gjelder flere av de 

nevnte parametre slik at en risikoanalyse er nødvendig her. Dette underbygges også av at 

tunnelen er definert som en risikotunnel av Statens vegvesen 

 Av TSF § 8, 2. ledd går det frem at risikoanalyse uansett kreves dersom forskriftens 

sikkerhetsløsninger ikke lar seg gjennomføre og alternative tiltak må velges 

 Dette kan, etter vår mening, ikke forstås dit hen at Safetec finner en løsning med 

evakueringsrom akseptabel. Tvert imot må dette undergis en nærmere vurdering hvis det er 

aktuelt, og det må knyttes en risikoanalyse til, hvor det også blir vurdert om evakueringsrom 

vil føre til likeverdig eller forbedret sikkerhet. Noen slik analyse foreligger ikke 

 I vurdering av samfunnssikkerhet og beredskap beskriver Sweco et behov for å oppdatere 

risiko og sårbarhetsanalyse for tunnelen. Det er i Swecos rapport ikke gjort videre vurdering 

av trafikksikkerheten for de ulike tunnelalternativene. Sweco foreslår at man i neste fase og så 

raskt som mulig gjennomfører en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Rapporten 

omfatter i liten grad en vurdering av sikkerhetstiltak i tunnelen utover dette 



 

Sårbarhet 

 Det er viktig også å belyse Frøya tunnelens betydning ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv. 

Tunnelen er den eneste vegen som muliggjør å komme seg fra øyen. Tunnelen vurderes dermed 

å være et svært sårbart punkt i forhold til å opprettholde transportinfrastrukturen 

 Gjennom brannvesenets beredskapsanalyse utarbeidet i 2020 er det identifisert behov knyttet 

til kompetanseutvikling gjennom øvelser og ikke minst knyttet til tilpasset materiell for innsats 

i tunnel. Disse avdekkede forholdene kan medføre at en brann relatert hendelse i tunnelen 

medfører større konsekvens 

 En stenging av tunnelen vil ha stor betydning i et samfunnsikkerhetsperspektiv for Frøya 

kommune. Et moment er at pendling for både arbeidstakere og skoleelever vil stoppe, og at 

eksporten av sjømatprodukter stopper opp med tilhørende svært store økonomiske tap 

 En slik hendelse vil følgelig også påvirke nødetatenes mobilitet til og fra Frøya. Ambulanse 

transport med bil fra Frøya vil ikke bli mulig, og det samme vil gjelde for Politiet som har sitt 

lensmannskontor på Hitra. Eventuelt bistandsbehov, ved større brann og ulykkesrelaterte 

hendelser, fra brannvesenet på Hitra vil heller ikke kunne utøves. Det vil heller ikke være 

mulig for innbyggerne å nå den ordinære Legevakten i Orkdalsregionen ved behov 

 Videre vil varetransport av matvarer, medisiner mv. inn til Frøya også stoppe opp 

 I denne sammenheng er det også naturlig å påpeke beredskapsansvaret som stilles 

Fylkeskommunen gjennom Forskrift for sivil transportberedskap (FOR-2005-06-14-548) 

 Det er gjennomført flere studier om bruk av evakueringsrom i senere tid. Ingen av studiene slik 

de foreligger konkluderer med at evakueringsrom er en akseptabel løsning i alle tilfeller, men 

viser at tiltaket kan ha effekt for å tilrettelegge for selvberging. «Evakueringsrom må ses i 

forhold til sikkerhetssystemene i tunnelen som helhet» 

 For at det skal kunne konkluderes om en løsning med evakueringsrom er akseptabel for å 

ivareta selvbergingsprinsippet, samt hvilke andre konkrete risikoreduserende tiltak som 

må etableres for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i dagens tunnel, må det 

gjennomføres egen vurdering av dette der de lokale forholdene og et helhetlig konsept av 

tiltak, inkludert evakueringsrom for tunnelen vurderes. Denne vurderingen vil også danne 

underlag for å søke fravik fra TSF fra krav om at det ikke skal bygges nødutgang uten 

fluktveg til det fri 

 Sweco påpeker at deres vurderinger er gjort uten tilgang til en ROS-analyse med 

vurdering av beredskapssituasjonen i de ulike alternativene 

 

Utdrag brev til Tr.FK 08.06.21: 

Frøya kommune fattet vedtak (over) basert på det som har blitt anbefalt i Safetec-rapporten fra 2019, 

vurderinger Aas Jakobsen gjør i sin rapport samt anbefalinger fra Sweco i rapport fra 2021.  

 

 Safetecs analyse konkluderer med at selv med alle foreslåtte tiltak vil ikke risikoen være 

ivaretatt for trafikanter som må gå ut av kjøretøyet og evakuere til fots ved en brann midt i 

tunnelen. For en tunnel med 10 % stigning, en lengde over 5 km og en høy tungbil-andel på 

+20 %, vil man for å oppnå tilstrekkelige forhold for selvberging ved en brann i midtre del av 

tunnelen, være nødt til å etablere en separat nødutgang/rømnings-tunnel ut til det fri. Analysen 

foreslår å vurdere evakueringsrom som et tiltak for å bedre selvberging, de konkluderer ikke 

 En forutsetning for å akseptere fravik er at en alternativ løsning «…vil føre til likeverdig eller 

forbedret sikkerhet» (§ 8, 2. ledd), noe som må dokumenteres gjennom en risikoanalyse 

 For at det skal kunne konkluderes om en løsning med evakueringsrom er akseptabel for å 

ivareta selvbergingsprinsippet, samt hvilke andre konkrete risikoreduserende tiltak som må 



etableres for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i dagens tunnel, må det gjennomføres 

egen vurdering av dette der de lokale forholdene og et helhetlig konsept av tiltak, inkludert 

evakueringsrom for tunnelen vurderes. Denne vurderingen vil også danne underlag for å søke 

fravik fra TSF fra krav om at det ikke skal bygges nødutgang uten fluktveg til det fri 

 I dialog med Vegdirektoratet ble det opplyst om at de kommer med nye presiseringer/ krav og 

ei ny check-liste for søknader. Planlagt dato er 15. juni, dvs samme dag som saken skal 

behandles i Fylkestinget 

 I vedtak fattet av Hovedutvalg for veg (HUV) – 26-27.05.2021 – ble det vedtatt at 

Fylkestinget ber fylkesrådmann om å gå i dialog med Frøya kommune om finansiering av en 

rømningstunnel, med bidrag fra kommune, næringsliv og andre. Det har vi en god prosess på, 

men vi kan ikke si at vi har kommet i mål 
 

Med tanke på det som fremmes i punktene (over), den korte tidsfristen mtp alternativ finansiering av 

rømningstunnel samt Vegdirektoratets beskjed om at det kommer ny dokumentasjon ila juni, finner vi 

det hensiktsmessig at saken utsettes. Derfor ber vi om at saken utsettes. 

 

Fylkestinget – sak 35/21, 17.06.21 – fattet følgende vedtak: 

1. Fylkestinget utsetter investeringsbeslutning til fylkestinget i oktober 

2. Fylkestinget er opptatt av at Frøya- og Hitratunnelen rehabiliteres snarest i henhold til 

tunnelsikkerhetsforskriften og de andre oppgraderinger som er nødvendige. 

Fylkesrådmannen bes arbeide videre med prosjektering av begge tunnelene slik at 

gjennomføring av prosjektene sees i sammenheng og fremdriften opprettholdes 

3. Fylkestinget ser de positive sidene ved å etablere en løsning med rømningstunnel mellom 

Frøya og Hitra beskrevet som alternativ 6 i saken, forutsatt lokal medfinansiering. En slik 

tunnel vil medføre en bedre beredskapsløsning enn ferger. Fylkesrådmannen bes derfor om å 

gå i dialog med Frøya kommune om å avklare nødvendig lokal medfinansiering av en 

rømningstunnel med bidrag fra kommune, næringsliv og andre slik at en beslutning kan 

fattes i oktober 

4. Fylkestinget vil i samarbeid med kommunene styrke beredskapsløsningen for Hitra og Frøya. 

En hendelse i tunnelene som medfører stenging vil ha store konsekvenser for samfunn- og 

næringsliv. I tillegg til oppgradering av tunnelene er realisering av fergeløsning mellom 

Hitra og Aure svært viktig. Oppgradering av tunneler og en fergeløsning må sees på som en 

helhetlig beredskapsløsning for Hitra og Frøya og rådmannen bes komme tilbake til dette i 

saken til Fylkestinget  

5. Fylkestinget viser for øvrig til Stortingets behandling av NTP og forutsetter at 

fylkeskommunene blir kompensert for sine utgifter til oppgradering av tunneler i henhold 

til tunnelsikkerhetsforskriften 

6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen synliggjøre kostnadene og mulig finansiering til 

oppgradering og vedlikehold av de øvrige tunellene som er underlagt 

tunnelsikkerhetsforskriften og fergeløsning Hitra-Aure i Økonomiplanen for 2022 – 2025.  

 

Kommunestyret 24.06.2021 

1. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av; 

a. Ordfører 

b. Varaordfører 

c. Representant fra mindretallet: Billy Fredagsvik 



d. 3 representanter fra næringslivet som utpekes av Frøya Næringsforum 

e. Representant fra Kommunedirektøren 

2. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: 

a. Arbeidsgruppen har ansvar for dialogen med Fylkeskommunen 

b. Arbeidsgruppen skal arbeide for en finansieringsløsning 

c. Arbeidsgruppen rapporterer til Formannskapet 

3. Administrasjonen gis fullmakt til å engasjere ressursperson til å drive jobben i sommer 

 

Teams-møte med Fylkeskommunen – 25.06.2021 

 Viktige spørsmålsstillinger: 

 Hva er totalkostnaden for rehabilitering av Frøya- og Hitratunnelen? 

 Hvilke kostnadsbesparelser oppnås ved en parallell rehabilitering av begge tunnelene? 

 Ved etablering av en rømningstunnel, hvilke kostnadsbesparelser oppnås ved rehabilitering av 

Frøyatunnelen, da rehabiliteringen kan gjennomføres 24/7, dvs på betydelig kortere tid enn 

planlagt? 

 Er det kostnader som kan unngås ved etablering av en rømningstunnel, der rømningstunnelen 

oppfyller krav ihht TSF? 

 Hvilke kostnadsbesparelser vurderes knyttet til alternativ beredskapsløsning – ferge? 

 

Det som inngår i finansieringsdiskusjonen er: 

 Hva dekker staten? I følge Nasjonal Transportplan (NTP), skal Fylkeskommunene 

kompenseres for tiltak ihht TSF 

 Ekstraordinære tilskudd fra Staten? 

 Kommunal finansiering – kan Frøya kommune bidra? 

 Næringslivet – De er utfordret og det har kommet positive tilbakemeldinger 

 Fylkeskommunen – De har allerede uttalt at de kan bidra med 20%, dvs 

momskompensasjonen. Finansiering utover det? 

 Bompenger – Har vært diskutert og fremmet standpunkt er at det skal unngås 

 

Møte med næringslivet Frøya/ Hitra – 12.08.2021 

 Utgangspunkt i Fylkestingets vedtak 

 Oppgradering av eksisterende tunnelløp + bygging at en ny rømningstunnel parallelt med 

dagens løp er anslått til å koste om lag 1,1 milliarder 

 Fylkeskommunen har omlag 700 millioner kroner til prosjektet. Dette er de planlagte midlene 

til rehabiliteringen + den momskompensasjon fylkeskommunen vil motta dersom de er 

byggherre på hele prosjektet 

 I tillegg vil de vurdere hva de sparer ved: 

o Å bygge rømningstunnelen først. Bruke den til kolonnekjøring i den perioden de 

rehabiliterer Frøya-tunnelen, noe som gir en mer effektiv rehabiliteringsprosess 

o De slipper å bygge rømningsrom i Frøya-tunnelen, fordi en da får fluktveier over i det 

nye rømningsløpet 

o En slipper å investere i beredskapsfergeleier 

 Gitt dette regnestykket mangler et sted mellom 300 og 400 millioner kroner i medfinansiering 

 

Uten at noen har forpliktet seg ble utgangspunktet for diskusjonen en fordeling 50/50 mellom 

næringsliv og kommune, dvs 150-200 millioner på hver. 



Mulige betalingsmodeller 

a) Betaling «up-front» – betale og bli ferdig med det.... 

b) En betaling for bruk – altså en avgift på næringstrafikk 

c) En annen form for betaling fordelt over noen år, f.eks. en modell der næringslivet sammen tar 

opp et lån på det nødvendige beløpet. Deretter betales det ned over 10 (?) år fordelt på de 

deltakende bedriftene etter en forhåndsbestemt nøkkel, f.eks. omsetning 

 

Vi har dårlig tid. Saken skal behandles igjen på Fylkestingets møte i oktober. Det betyr i praksis at vi 

vil forhandle med fylkeskommunen før den tid (sannsynligvis i september).  

Diskusjonen 

 Usikkerhet rundt tallene – kvalitetssikring av totalkostnaden. Dette er noe som 

Fylkeskommunen skulle arbeide med. Forhåpentlig får vi svar i onsdagens møte 

 Næringslivet foretrekker en betalingsløsning med betaling pr. passering 

 For bedrifter som ikke har så mange passeringer bør det finnes en annen modell, f eks sum pr 

år 

 Det skal undersøkes med Vegamot om løsning for registrering av passeringer. Alternativet er 

en tillitsbasert ordning og månedlige innbetalinger fra bedriftene. Passe oss for ikke å få for 

høye administrasjonskostnader 

 Det skal også undersøkes om bedriftene får skattemessig fradrag for kostnaden 

 Møtet var tydelig på at ev usikkerhet i prosjektet tas av Fylkeskommunen 

 Utfordring å finne en solidarisk betalingsmodell 

 

Økonomi – Perspektiv Frøya kommune 

Økonomiske vurderinger blir fremlagt i møtet og er unntatt offentlighet. Parametre som er naturlig å 

evaluere: 

 Kommunens økonomiske engasjement; del av totalkostnad (%) eller fast sum 

 Som kontantbidrag «up-front» eller fordelt på flere år 

 Varighet – 10, 15, 20 år 

 Rentesats 

 Dagens ÅDT (ÅrsDøgnTrafikk) og fremtidig utvikling 

 ÅDT Tunge kjøretøy og yrkestrafikk 
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