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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 

76/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

76/16 Formannskapet 07.06.2016 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 24.05.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 24.05.16 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.05.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
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Sak nr: 

77/16 
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Bjørnar Grytvik 

Arkivkode: 

M55 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

77/16 Formannskapet 07.06.2016 

/ Kommunestyret 23.06.2016 

 

SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VANN- OG AVLØPSANLEGG FOR 

SØRSKAGET BOLIGFELT, MÅSØVAL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunen godkjenner søknaden om overtakelse av vann- og avløpsanleggene under følgende 

forutsetninger: 

1. Kommunen overtar anleggene vederlagsfritt fra utbygger. 

2. Det settes krav om at minst 10 stk boligenheter skal være ferdigstilt før overtakelsen 

ikraftsettes. 

3. Kommunal overtakelse begrenses til å ikke gjelde stikkledninger, og installasjoner i disse, fra 

hovedledning inn til den enkelte eiendom. 

4. Kommunen stiller med veiledning og kontroll under byggearbeidene for å sikre at 

anleggene blir utført forskriftsmessig og i tråd med kommunale standarder og krav. 

5. Det holdes overtakelsesforretning før formell overtakelse skjer. 

6. Utbygger stiller til rådighet nødvendig areal for større avløpsrenseanlegg ved et eventuelt 

kommunalt ønske om utvidelse av anlegget til 150 pe. Dette uten kostnad for kommunen. 

Utbygger avventer innkjøp av renseanlegg inntil saksfremlegg om utvidelse er behandlet i 

Formannskapet og Kommunestyret , senest august 2016. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

78/16 Formannskapet 07.06.2016 

 

DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet fordeler drifts- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner for 2016 som følger

   

Sørburøy skolekorps   3 000 

Frøya skolekorps   3 000 

Frøya Teaterlag   3 000 

Mausund Seniordans   1 500 

Sangkoret Havdur   1 500 

Frøya Turlag   3 000 

Hamarvik grendalag   6 000 

Grendalaget Lyngblomst   6 000 

Uttian grendalag   6 000 

Skjønhals kretslag   6 000 

Flatval grendalag   6 000 

Stølan kretslag   6 000 

Dyrvik grendalag   6 000 

Nesset grendalag   6 000 

Titran grendalag   6 000 

Klubben grendalag   6 000 

Bogøy velforening   6 000 

Frøyværingen   1 000 

Humanetisk forbund   0 

Frøya revmatikerforening   0 

Frøya historielag   0 

DID-Sørfosen   0 

Fordeles av Frøya idrettsråd   218 000 

      

Totalt   300 000 
 

Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
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16/1691-1 DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2016  

  

 

Saksopplysninger:   

 

Tilskuddene er bekjentgjort i pressen samt på kommunens hjemmeside. I tillegg er det utsendt mail 

pluss påminningsmail til alle registrerte lag og organisasjoner i kommunen. På bakgrunn av at 

formannskapet har gitt sin tilslutning til å prioritere satsing på barn og unge samt ivareta 

folkehelseperspektivet har rådmannen valgt å prioritere idretten, da barn og unge inntil 25 år. Dette i 

tråd med tidligere års praksis. Tilskudd til grendelagene ligger på samme nivå som tidligere. Her kan 

også nevnes at grendelagene fikk veldig god uttelling ved tildelingen fra SalMar-fondet høsten 2015. 

Når det gjelder tilskudd til grendalag har rådmannen foreslått samme tilskudd til alle da det er 

vanskelig å skille både etter antall innbyggere og aktivitet. Alle grendelagene gjør en verdifull jobb 

uansett størrelsen på grenda. 

Vurdering: 

 

Rådmannen har gjort vurderinger med bakgrunn i vedtatte regler for «Drifts- og aktivitetstilskudd til 

frivillige organisasjoner». Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet innenfor kulturområdet 

i Frøya kommune. Alle åpne organisasjoner som ikke utestenger grupper eller enkeltpersoner på 

bakgrunn av etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk syn kan søke. Organisasjonen må kunne 

dokumentere  

Ved gjennomgang av søknadene har rådmannen lagt til grunn de prioriteringene formannskapet har 

gjort tidligere når det gjelder barn og unge. Det som er nytt av året er at ansvaret for tildeling av til 

idrettslag og klubber skal foretas av Frøya Idrettsråd. Dette er bestemt gjennom samarbeidsavtalen 

som formannskapet har behandlet og vedtatt. Denne fordelingen vil bli foretatt så snart denne 

tildelingen er foretatt og potten til idretten er fastsatt. 

Rådmannen mener idrettens andel bør ligge på samme nivå som de seneste årene, noe dette 

vedtaket legger opp til. Her kan nevnes at søkermassen viser at det søkes tilskudd for 620 aktive barn 

og unge under 25 år. Sett i lys av kommunens satsing på idrettsanlegg er det viktig å bidra til gode 

rammevilkår for aktive idrettsutøvere, spesielt blant de yngste. 

Noen lag er av rådmannen foreslått satt til null. Humanetisk forbund fordi dette arbeidet etter 

rådmannens mening ikke faller innunder kriteriene i forhold til kulturområdet.  

Frøya revmatikerforening er en interesseorganisasjon og foreslås avslått med samme bakgrunn. 

Frøya historielag søker om bidrag til en metalldetektor, derfor ikke å betrakte som søknad på drifts 

og aktivitetstilskudd. 

DIS-Sørfosen er en organisasjon som driver med slektsgransking, en aktivitet som er tvilsom å 

inkludere i kulturbegrepet. Organisasjonen er en organisasjon for kommunene Hitra, Frøya og 

Snillfjord. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

79/16 Formannskapet 07.06.2016 

 

COOP MARKED DYRØY - GODKJENNING TYPISK TURISTSTED  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune anser Dyrøy som typisk turiststed. 

 

Frøya kommune vil på vegne av Coop Marked Dyrøy søke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om at de får 

holde åpent på søndager hele året, subsidiert mars til september . 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Coop Marked Dyrøy ber om at Frøya kommunen om å sende en søknad til fylkesmannen om at de kan ha 

søndagsåpent hele året. Bakgrunnen for dette er at turisttrafikken utgjør en stadig større del av deres 

omsetning. Dette spesielt etter at Dyrøy ble et knutpunkt med anløp av ferje og hurtigbåt til øyrekka utenfor 

Frøya.  

 

Åpningstider for faste utsalgssteder er regulert i Lov om Helligdager og helligdagsfred, jfr Vedlegg. Lovens § 2 

fastsetter hva som defineres som helligdager. Lovens § 5 fastsetter at faste utsalgssteder som selger varer til 

forbrukere, skal holde stengt på helligdager, men med unntak for en rekke nærmere bestemte salgssteder. 

Videre i § 6 heter det at  Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område 

skal regnes som typisk turiststed, se annet ledd nr 4, for hele året eller deler av året. Som typisk turiststed kan 

bare regnes området der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. 

 

Coop Marked Dyrøy opplyser følgende: 

 

«Driften av avdelingen er meget marginal, og vi legger ikke skjul på at det må gjøres grep for at den fortsatt 

skal ha sin berettigelse. Omsetningen viser på ingen måte den samme utviklingen som turisttrafikken har hatt i 

området, og tabellen viser at vi med dagens åpningstider ikke makter å tilfredsstille de behov turistene har. 

Derfor vil søndagsåpen butikk være en vinn/vinn-situasjon for butikk og publikum. Samtidig er det viktig å 

presisere at butikkens betjening har det bestemte inntrykk av at det allerede i dag er turistene /fritidsbolger 

som bidrar til å opprettholde omsetningsnivået. 

 

Vi har sett en utvikling hvor turisttrafikken utgjør en stadig større del av omsetningen på Coop Marked dyrøy, 

og spesielt etter at Dyrøy ble et knutepunkt med anløp av ferje og hurtigbåt til øyrekka utenfor Frøya. 

 

Vi viser her tallene for årene 2005, 2010 og 2015 – måned for måned: 
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Butikken har også et drivstoffanlegg som ansees som meget viktig for området. Det er 2 mil til ærmeste 

konkurrent. Både bil og båttrafikk utgjør drivstoffomsetningen. Vi har hatt en del driftsproblemer med anlegget 

de siste årene, og har derfor valgt å ikke inkludere denne om-setningen i oversikten. Med hjelp fra det statlige 

Merkur-programmet er det nå relativt nytt pumpeanlegg, og drivstofftankene er undersøkt i 2015 og garantert 

for minst 5 nye år. 

 

På Hitra ble områdene Knarrlagsund, Kvenvær, Ut-Hitra og Hestvika allerede i 1999 definert som typiske 

turiststeder. Dyrøy kan på alle måter sammenlignes med disse stedene, med den forskjell at Dyrøy, som 

tidligere nevnt, utgjør et viktig trafikkknutepunkt for Frøyas øyrekke.  

 

Vi håper en søknad kan sendes Fylkesmannen så snart som mulig. « 

 

 

Vurdering: 

 

Dyrøya har de senere år opplevd nedgang i befolkningen, men er nå i oppsving igjen. I tillegg er det veldig 

mange som har hytter og fritidsboliger i området. Det har en nærhet til havet og øyrekken utenfor Frøya som 

gjør at de tiltrekker seg stadig nye fritidsboende.  

 

Coop Marked Dyrøy ønsker i utgangspunktet at det søkes om status som turiststed for hele året. I en søknad bør 

man imidlertid også ha med subsidiært for perioden mars til september.  Bakgrunne for dette er at man ser av 

omsetningen at det er i sommermånedene at omsetningen er kraftig økt, og at når man ser på søknader gjort av 

andre kommuner ser vi at de ofte er avslått pga av at det ikke foreligger dokumentasjon på hvor stor del av 

omsetnigen som ligger til turistene.   Hvor mye av omsetningen resten av året som ligger til turistene er veldig 

vanskelig å stadfeste, og Coop Marked Dyrøya har kun sagt at en god del av omsetningen resten av året gjelder 

salg til turistene uten å spesifisere det nærmere. 

 

Coop Marked Dyrøy peker på at driften av avdelingen er meget marginal, og at det må gjøres grep for at den 

fortsatt skal ha sin berettigelse. Omsetningen viser på ingen måte den samme utviklingen som turisttrafikken 

har hatt i området, og tabellen over viser at de med dagens åpningstider ikke makter å tilfredsstille de behov 

turistene har. 

 

Det er ingen tvil om at turistene står for en stor del av omsetningen hos Coop Marked Dyrøy. Ankepunktet er 

kanskje hva det vil bety for handelen hos de andre coop butikkene i øyrekka. Vil en eventuell godkjenning av 

Dyrøy gi de butikkene som ligger i øyrekken mindre omsetning eller ligger omsetningen de har hos egne lokale 

kunder? Frøya kommune har også i en høring i 2015 sag nei til søndagsåpne butikker.  Forslaget om å bygge 

ned reguleringen av butikkers åpningstider på søndag er forankret i Regjeringens politiske plattform 

(Sundvolden-erklæringen). Utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet om søndagsstengte butikker er at 

man anser tilbud og etterspørsel som bedre egnet enn lovverket til å regulere butikkers åpningstider. Det pekes 

også på at endringsforslagetgir større likebehandling mellom butikker og bidrar til å forenkle regelverket. 

 

Ved å søke om søndagsåpent for Coop Marked Dyrøy vil man kunne si at man ikke likebehandler butikkene, og 

at dette kan gi negative konsekvenser for butikkene i Mausund, Sula og Sør-Burøy. Det er imidlertid vanskelig 

å si noe om hvor stor andel av omsetningen hos Coop Marked Dyrøy som kommer fra turister og fastboende i 

øyrekken. Man vil kanskje tro at de som skal videre handler der de kommer fra, evt at de handler på de 

butikkene som er tilgjengelig i øyrekken og dermed ikke påvirker resultatet hos Coop Marked Dyrøy 

nevneverdig. 
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Turistsesongen utvides stadig, og selv om den største omsetningen ligger i sommermåneden juli ser vi også at 

omsetningen er jevnt høyere fra mars til og med oktober enn november, januar og februar. Dette både i året 

2015 og sett i sammenheng med årene tidligere. Omsetningen for 2015 i de nevnte månedene er vestentlig 

høyere enn tidligere år, noe som tyder på at turistene står for en god del av handelen hos Coop Marked Dyrøy. 
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PASIENTTRANSPORT TIL/FRA ØYREKKA-REKVISISJONSKJØRING OG/ELLER VIA 

KJØREKONTORET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune søker Statens Vegvesen om fortrinnsrett i sambandet Dyrøy-Øyrekka for drosjer som 

transporterer pasienter med nødvendig dokumentasjon for transport til/fra behandling. Søknaden skal 

gjelde for transport med ferge og Frøyfart når denne erstatter annen transport i øyrekka. 

 

Primært søkes det om fortrinnsrett hele året, sekundært fortrinnsrett under verkstedsopphold for 

båt/ferge/samt turistsesongen mai – september. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Det er mottatt følgende brev fra Frøya Øyråd v/Olga R. Johansen. 

 

«MS Vetlefjord og Frøyaferga betjener transport til/fra øyrekka. Ved verkstedopphold brukes 
Frøyfart som ikke betjener biler. Vetlefjord (kapasitet 6-7 biler) betjener de to første 
avgangene fra øyrekka hele året. Drosjer har ikke fortrinnsrett på ferge. 
 
Flere personer er avhengige av drosjetransport til/fra fastlege, spesialister, fysioterapi, 
kreftbehandling og dialyse.Dette er bestillingsruter via kjørekontoret. 
 
Ved avreise har drosjen blitt stående igjen flere ganger, eller at noen "har gitt bort plassen 
sin i køa til drosjen". Drosjen kan ikke kjøre ned til fergeleiet kvelden før (stille i kø),eller stå 
lang tid i kø med pasienter i bilen. Er det ikke kapasitet på båt/ferge kommer ikke pasienter 
til bestilt behandling. Egenandeler må likevel betales for drosje og lege ved manglende 
oppmøte uavhengig av frikort. 
 
Er det ikke plass fra Dyrøya og utover må en vente lang tid til neste anløp, med slitne og 
sultne passasjerer. Drosjesjåfører fra Frøya, Orkanger osv kan i verste fall risikere overnatting 
i øyrekka ved hjemtransport av pasienter (ingen returtur). 
 
Drosjeeier på Mausund har bekreftelse fra lege ang ukentlig nødvendig transport av en 
pasient, men transportør godtar ikke denne. Denne inneholder personopplysninger og 
underlagt taushetsplikt, er derfor ikke vedlegg. 
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"Forskrift om transport med ferje" pkt 3 omhandler fortrinnsrett. Der omtales bl.a. 
"Teleselskapers og elektrisitetsvesenets feilrettebiler i tjenesteoppdrag og busser i rute". 
Disse har, med flere, fortrinnsrett. Drosjer med pasienttransport har ikke. 
 
Helse Nord fikk i 2004 innvilget av Statens vegvesen at pasienter på reise i 
drosje/turløyvevogn har fortrinnsrett. Retten gjelder "alle riksveiferjesamband i Nord-Norge 
og fylkeslegene i Nordland". Dette gjelder i turistsesongen. 
 
Ang. ruteendringer oppleves varsling som meget dårlig. (Siste opplevelse 21.04.16 med 
varsling på AtB sine sider et døgn senere, ingen varsling via app/Mail. Ruteendring ved siste 
PLANLAGTE verkstedopphold ble lagt ut under ett døgn før ruteendring, selv om "alle" visste 
at ferga skulle på verksted. Dette gjør at det blir problemer med bestilt behandling, og de 
som er avhengig av rutetilbudet i arbeidssammenheng vil i verste fall tape inntekt på dette. 
 
På bakgrunn av dette ber Frøya øyråd ordfører og rådmann - søke Statens Vegvesen/STFK 
om fortrinnsrett i sambandet Dyrøy-Øyrekka for drosjer    som transporterer pasienter med 
nødvendig dokumentasjon for transport til/fra behandling. 
 
Primært søkes det om fortrinnsrett hele året, sekundært fortrinnsrett under verkstedopphold 
for båt/ferge samt turistsesongen mai-september. 
 
-søke om tillatelse til å ta med "drosje med pasienttransport" på Frøyfart når denne erstatter 
annen transport i øyrekka. 
 
-oppfordre AtB om atruteendringer varsles så snart som mulig. 
 
 
For Frøya øyråd, 
Olga R.Johansen» 
 

Retten om fotrinnsrett finner vi i «Forskrift om transport med ferge». Nedenfor er de paragrafene som regulerer 

dette gjengitt. 

§ 3.Fortrinnsrett  

Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med mindre ferjefører eller den 

denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn av stuings- og vekthensyn. Ferjefører eller den denne 

bemyndiger kan og i enkelttilfeller gjøre unntak for motorvogn med farlig last, når dette gir betydelige 

ulemper for mange andre som skal med ferje. 

Utrykningskjøretøy under utrykning, teleselskapers og elektrisitetsvesenets feilretterbiler i tjenesteoppdrag og 

busser i rute har fortrinnsrett. Utrykningskjøretøy har fortrinnsrett også på retur. Kjøretøy i merket 

begravelsesfølge, hestetransport og transport av levende dyr i næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å varsle 

ferjefører senest 15 minutter før ferjeavgang. 

Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi har fortrinnsrett på uoppsettelig 

tjenestereise. 

Regionvegkontoret kan gi fortrinnsrett til andre i særlige tilfeller. 

Dersom det møter opp flere med fortrinnsrett ved ferjeleiet enn ferjen kan ta med, bestemmer ferjefører eller 

den denne bemyndiger hvem som er mest berettiget. Livsviktige transporter skal alltid gå foran. 
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– Hovedregelen er at forkjørsrett går til kjøretøy hvor det gjelder liv, helse eller viktige samfunnsoppdrag. 

Drosjene har i dag ikke en slik forskjørsrett på ferjene i Sør-Trøndelag. I følge § 3 i "Forskrift om transport 

med ferje" heter det under punktet om dyretransport at dyr i transport i næringsvirksomhet har forkjørsrett på 

ferja. Det gjelder også hvis en hest skal til Leangen på travløp. Da får dyretransporten forkjørsrett på ferja hvis 

sjåføren ringer og varsler ferjemannskapet senest et kvarter før avgang. 

Frakter en drosje et eldre menneske som har legetime for eksempel i Trondheim, har drosjen ikke forkjørsrett, 

selv om turen er en hard påkjenning for pasienten. 

Syke mennesker som trenger skyss med drosje for å komme seg til lege og sykehusbesøk sliter med lange dager 

ombord i drosjen og i ferjekø. Drosjer har ikke forkjørsrett på ferjene og ferjene venter heller ikke ekstra på 

drosjene selv om bilene er ute på pasientoppdrag. På Frøya har det utviklet seg en ekstremsituasjon hvor en 

enkelttur kan ta 15 timer inn til Sistranda og drosjesjåføren kan også ende med å måtte overnatte i øyrekka. 

 

Vurdering: 

Saken vedrørende pasienttransport og forkjørsrett var oppe i media i september 2013 og Frøya Taxi sendte en 

henvendelse til Sør-Trøndelag fylkeskommune i mai samme år hvor de ber om å få prioriter på fergene. 

Daværende samferselssjef i Sør-Trøndelag Odd Moland sa da følgende: 

 

–Jeg forstår problemstillingen. Ambulanse er alternativet hvis det har med helse og liv å gjøre. Når folk tar 

drosje tilsier ikke helsetilstanden at man skal ha prioritet. Dette er vanskelig å vurdere. Det er mulig vi må må 

ta dette opp på en mer grundig, prinsipiell måte, sier Moldestad.» 

 

Saksbehandler har vært i kontakt med nåværende samferselssjef Oddveig Kipperberg for å høre om det har 

vært gjort noe i forhold til dette. Det er ikke mottatt noe svar fra dem, så vi går ut fra at saken ikke er tatt opp. 

Frøya kommune bør derfor gjøre en formell søknad for å få forkjørsrett for pasienter som har behov for dette.  

 



Saknr: 81/16 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

07.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1262 

Sak nr: 

81/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

81/16 Formannskapet 07.06.2016 

/ Kommunestyret  

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Utvalg August September Oktober November Desember Januar 

KST 25.08. 29.09 27.10 24.11 15.12 26.01 

FSK 16.08 06.09 

20.09 

04.10 

18.10 

15.11 og 

16.11 

06.12 10.01 

24.01 

HFF 18.08 15.09 13.10 10.11 08.12 12.01 

HFD 23.08 13.09 11.10 08.11 01.12 17.01 

 

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner 10. og 11.august. 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 15. og onsdag 16. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15.desember. 

 

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

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

 

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

*2)  Hovedutvalg for forvaltning  Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres 

særskilt.  
 

Vedlegg: 

 

 

 

 

 



Saknr: 82/16 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

07.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1685 

Sak nr: 

82/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

82/16 Formannskapet 07.06.2016 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 83/16 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

07.06.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1686 

Sak nr: 

83/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

83/16 Formannskapet 07.06.2016 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1684    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 24.05.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 24.05.16 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.05.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 







































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Bjørnar Grytvik Arkiv: M55  

Arkivsaksnr.: 16/1626    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VANN- OG AVLØPSANLEGG 

FOR SØRSKAGET BOLIGFELT, MÅSØVAL  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Kommunen godkjenner søknaden om overtakelse av vann- og avløpsanleggene under følgende 

forutsetninger: 

1. Kommunen overtar anleggene vederlagsfritt fra utbygger. 

2. Det settes krav om at minst 10 stk boligenheter skal være ferdigstilt før overtakelsen 

ikraftsettes. 

3. Kommunal overtakelse begrenses til å ikke gjelde stikkledninger, og installasjoner i 

disse, fra hovedledning inn til den enkelte eiendom. 

4. Kommunen stiller med veiledning og kontroll under byggearbeidene for å sikre at 

anleggene blir utført forskriftsmessig og i tråd med kommunale standarder og krav. 

5. Det holdes overtakelsesforretning før formell overtakelse skjer. 

6. Utbygger stiller til rådighet nødvendig areal for større avløpsrenseanlegg ved et eventuelt 

kommunalt ønske om utvidelse av anlegget til 150 pe. Dette uten kostnad for kommunen. 

Utbygger avventer innkjøp av renseanlegg inntil saksfremlegg om utvidelse er behandlet i 

Formannskapet og Kommunestyret , senest august 2016. 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Kopi av søknad 

2. Plan- og bygningsloven § 18-1 «Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og 

avløpsvann» 

3. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §1 «Kommunalt eigarskap til vass- og 

avløpsanlegg» 

 

 

Saksopplysninger:   



Det vises til søknad fra XPRO AS på vegne av utbygger Måsøval Eiendom AS vedr. kommunal 

overtakelse av vann- og avløpsanleggene i forbindelse med etableringen av nytt boligfelt på 

Sørskaget, Måsøval. Dette under forutsetning av at utbygger står for planlegging, utbygging og 

kostnadene for etablering av anleggene.  

Spillvannsanlegget (kloakk) er dimensjonert for 10 stk boligenheter à 5 pe, tot. 50 pe.  Det er i 

søknad om utslipp og igangsettingstillatelse, sak nr. 48/16, beskrevet en teknisk utførelse av 

anlegget som er i tråd med kommunale standarder og krav.     

Avløpsrenseanlegget er beskrevet som et kjemisk minirenseanlegg med etterpolering som gir en så 

god rensing av slam, bakterier og næringsstoffer at utslippet har såkalt badevannskvalitet. Dette er 

en forutsetning for utslipp av kloakk i den lokale resipienten, da miljøbiologer nylig har klassifisert 

denne som svært sårbar. Resipienten er i dag preget av forurensning fra kloakkavløp i området. 

Det er i søknaden framstilt ønske om likebehandling i tilsvarende vedtak vedr. Valen boligfelt, sak 

15/55 av den 04.06.15.  

 

Vurdering: 
Anleggene er dimensjonerte i ht kommunale spesifikasjoner og krav med tanke på senere 

kommunal overtakelse. Dette i samråd med kommunen. Anleggene oppfyller derfor kommunens 

rett og plikt til å overtakelse som er regulert gjennom Plan- og bygningsloven § 18-1 «Krav til 

opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann», 4 ledd (se vedlegg 2).  

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §1 «Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg» sier 

at nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommuner (se vedlegg 3). Dette gjelder dog ikke for 

mindre vann- og avløpsanlegg (mindre anlegg defineres som anlegg under 50 pe). Sørskaget 

boligfelt er dimensjonert for 50 pe og oppfyller dermed kravet til kommunalt eierskap. 

Det vises også til tilsvarende sak vedr. Valen boligfelt (44 planlagte boenheter), hvor vedtaket var 

positivt til kommunal overtakelse.  Administrasjonen vurderer disse sakene som sidestilte og at det 

dermed er grunnlag for likebehandling.   

Administrasjonen ser det som en fordel at omsøkt type avløpsrenseanlegg er det samme som på 

Valen boligfelt fordi service på begge anleggene da kan utføres av kommunens driftsoperatører, 

noe som gir laveste servicekostnader.   

Ved en overtagelse vil kommunen få full kontroll og råderett over anleggene, noe som gir større 

trygghet og driftssikkerhet for abonnentene. I tillegg vil det være fordelaktig at boligeiere i private 

boligfelt kan få samme tilbud som boligeiere i kommunale boligfelt (likebehandling) og dermed 

oppnå større forutsigbarhet i fremtidige vann- og avløpskostnader.  

Det er også i søknaden om kommunal overtakelse uttrykt ønske fra utbygger om at kommunen ser 

det som interessant å foreta sanering av spredt avløp fra eksisterende bebyggelse (ca. 15 boliger) 

rundt Sørskaget boligfelt. Dette for å rydde opp i eksisterende forurensningsproblemer i 

resipienten.  Utbygger stiller da til rådighet nødvendig plass for større renseanlegg uten kostnad for 

kommunen.                                                                                                                                                      Ved en 

eventuell kommunal overtakelse av anleggene vil dette gi en unik mulighet for kommunen til å 



rydde opp i forurensningsproblemene fra spredt avløp i området og tilknytte aktuelle eksisterende 

eiendommer til avløpsrenseanlegget i Sørskaget boligfelt. Administrasjonen vil i så fall snarlig 

fremlegge en sak for Formannskap og Kommunestyret med en vurdering om hvorvidt kommunen 

bør benytte muligheten til å kunne fjerne forurensningen i resipienten og bringe denne tilbake i god 

miljømessig og økologisk tilstand. Dette i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er 

forankret at Frøya skal ha en kjemisk og biologisk god tilstand på alt vann innen 2021. For å ikke 

forsinke utbyggers fremdrift må et vedtak senest fattes i Kommunestyremøtet i august måned.  

 

På bakgrunn av overnevnte vurderinger anbefaler administrasjonen at kommunen tar over 

anleggene under de samme forutsetninger som for Valen boligfelt.  
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Frøya kommune
Herredshuset
Teknisk avdeling
7260 Sistranda

Att: Bjørnar Grytvik

Søknad om kommunal overtakelse av vann- og avløpsan legg for Sørskaget
Boligfelt, Måsøval

Tiltakshaver: Måsøval Eiendom AS

Det vises til møte med Frøya kommune 22.12.2015 i f orbindelse med kommunal overtakelse
av vann og avløpsanleggene for Sørskaget Boligfelt ved Måsøvalen.Området omfatter 10
eiendommer.Det vises bl.a til møte fra den 11.05.2016, samt ve dtak om igangsetting
13.05.2016, sak 48/16.

På vegne av Måsøval Eiendom AS søkes det herved om at Frøya kommune overtar ansvar for
vann- og avløpsanleggene i Sørskaget Boligfelt ved Måsøvalen. Herunder inngår
kummer/pumper/minirenseanlegg og hovedledninger for vann, spillvann og overvann.
Anleggene utføres iht kommunale krav og standarder.Utbygger står for planlegging, utbygging
og kostnadene for etablering av anleggene.

Avløpsrenseanlegget, som er beregnet for 50 pe (10 x 5 pe), bygges iht kriterier gitt i
igangsettingstillatelse av 13.05.2016, sak 48/16.

Det pågår arbeider med infrastruktur i området og v i ber derfor om en snarlig behandling av
saken samt at de vilkår og krav om kontroll etc. ko mmunen setter, tas inn som en del av
vedtaket.
Vi ber om likebehandling tilsvarende vedtak Valen, sak 15/55 datert 04.06.2015.

Vi håper at kommunen ser det som interessant å fore ta sanering av spredt avløp fra eksisterende
bebyggelse rundt Sørskaget boligfelt ved Måsøvalen. Dette fordi Valen i dag er sterkt forurenset,
sannsynligvis som følge av for høyt utslipp av kloa kk fra omkringliggende eiendommer, ihht
opplysninger fra Frøya kommune.

Måsøval Eiendom AS stiller kostnadsfritt til rådigh et nødvendig areal for etablering av større
renseanlegg til dette formål.

Vi ser frem til en positiv behandling av søknaden.

Vår ref: MS
Deres ref: BG
Dato: 18.05.2016
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Med vennlig hilsen
XPRO AS

Marianne Stordahl
Project Manager

Vedlegg Vedtak om søknad minirenseanlegg – sak 48/1 6
Vedtak kommunal overtakelse Valen – sak 22/15

Kopi: Måsøval Eiendom AS







Postadresse Telefon Telefax Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 72 46 32 01 8601.27.84009  

FRØYA KOMMUNE 

Teknisk 
 

 

 

Rettshjelpfirmaet Terje Svendsen 

 
Postboks 71 

7261 SISTRANDA 
   

 
 
Deres ref. Vår ref.                 Arkivsaksnr.             Arkivkode               Sted, dato 

 BGR/2810            15/55                        K24                         Sistranda, 04.06.2015 

 

 

SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAGELSE AV 
LEDNINGSNETTET I VALEN BOLIGFELT - VEDTAK 
 

Hovedutvalg for drift behandlet i møte 26.05.2015 sak 22/15. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Hovedutvalget for drift godkjenner søknaden om overtakelse av vann- og avløpsanleggene 
under følgende forutsetninger: 

1. Kommunen overtar anleggene vederlagsfritt fra utbygger. 
2. Det settes et krav til at minst 10 boenheter skal være ferdigstilt før overtakelsen 

ikraftsettes.  
3. Kommunal overtakelse begrenses til ikke å gjelde stikkledningene inn til den enkelte 

eiendom. 
4. Kommunen stiller med veiledning og kontroll under byggearbeidene for å sikre at 

anleggene blir utført forskriftsmessig og i tråd med kommunale standarder og krav.  
       5. Det holdes overtakelsesforretning før overtakelse skjer.  
 
Enstemmig. 
 

Melding til søker: 

For behandling av denne søknaden blir det fakturert et gebyr på kr. 2.126,-. 

 

Klagemuligheter: 

Dette vedtaket kan påklages. Rette klageinstans er: Hovedutvalg for drift. Klagefristen er 3 uker. 

Klagen sendes til Frøya kommune ved Bjørnar Grytvik som også, om ønskelig, vil gi nødvendig 

råd og veiledning. 
 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Bjørnar Grytvik 

VA-ingeniør 
 

 

Kopi: Pål Georg Storø, 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 16/1691    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 

2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Formannskapet fordeler drifts- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner for 2016 som følger 

  

Sørburøy skolekorps 
 

3 000 

Frøya skolekorps 
 

3 000 

Frøya Teaterlag 
 

3 000 

Mausund Seniordans 
 

1 500 

Sangkoret Havdur 
 

1 500 

Frøya Turlag 
 

3 000 

Hamarvik grendalag 
 

6 000 

Grendalaget Lyngblomst 
 

6 000 

Uttian grendalag 
 

6 000 

Skjønhals kretslag 
 

6 000 

Flatval grendalag 
 

6 000 

Stølan kretslag 
 

6 000 

Dyrvik grendalag 
 

6 000 

Nesset grendalag 
 

6 000 

Titran grendalag 
 

6 000 

Klubben grendalag 
 

6 000 

Bogøy velforening 
 

6 000 

Frøyværingen 
 

1 000 

Humanetisk forbund 
 

0 

Frøya revmatikerforening 
 

0 

Frøya historielag 
 

0 

DID-Sørfosen 
 

0 

Fordeles av Frøya idrettsråd 
 

218 000 

   Totalt 
 

300 000 

 

 



Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1691-1 DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE 

ORGANISASJONER 2016  

  

 

 

Saksopplysninger:   
Tilskuddene er bekjentgjort i pressen samt på kommunens hjemmeside. I tillegg er det utsendt mail 

pluss påminningsmail til alle registrerte lag og organisasjoner i kommunen. På bakgrunn av at 

formannskapet har gitt sin tilslutning til å prioritere satsing på barn og unge samt ivareta 

folkehelseperspektivet har rådmannen valgt å prioritere idretten, da barn og unge inntil 25 år. Dette 

i tråd med tidligere års praksis. Tilskudd til grendelagene ligger på samme nivå som tidligere. Her 

kan også nevnes at grendelagene fikk veldig god uttelling ved tildelingen fra SalMar-fondet høsten 

2015. Når det gjelder tilskudd til grendalag har rådmannen foreslått samme tilskudd til alle da det er 

vanskelig å skille både etter antall innbyggere og aktivitet. Alle grendelagene gjør en verdifull jobb 

uansett størrelsen på grenda. 

 

Vurdering: 
Rådmannen har gjort vurderinger med bakgrunn i vedtatte regler for «Drifts- og aktivitetstilskudd til 

frivillige organisasjoner». Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet innenfor 

kulturområdet i Frøya kommune. Alle åpne organisasjoner som ikke utestenger grupper eller 

enkeltpersoner på bakgrunn av etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk syn kan søke. 

Organisasjonen må kunne dokumentere  

Ved gjennomgang av søknadene har rådmannen lagt til grunn de prioriteringene formannskapet har 

gjort tidligere når det gjelder barn og unge. Det som er nytt av året er at ansvaret for tildeling av til 

idrettslag og klubber skal foretas av Frøya Idrettsråd. Dette er bestemt gjennom samarbeidsavtalen 

som formannskapet har behandlet og vedtatt. Denne fordelingen vil bli foretatt så snart denne 

tildelingen er foretatt og potten til idretten er fastsatt. 

Rådmannen mener idrettens andel bør ligge på samme nivå som de seneste årene, noe dette 

vedtaket legger opp til. Her kan nevnes at søkermassen viser at det søkes tilskudd for 620 aktive 

barn og unge under 25 år. Sett i lys av kommunens satsing på idrettsanlegg er det viktig å bidra til 

gode rammevilkår for aktive idrettsutøvere, spesielt blant de yngste. 

Noen lag er av rådmannen foreslått satt til null. Humanetisk forbund fordi dette arbeidet etter 

rådmannens mening ikke faller innunder kriteriene i forhold til kulturområdet.  

Frøya revmatikerforening er en interesseorganisasjon og foreslås avslått med samme bakgrunn. 

 

Frøya historielag søker om bidrag til en metalldetektor, derfor ikke å betrakte som søknad på drifts 

og aktivitetstilskudd. 



DIS-Sørfosen er en organisasjon som driver med slektsgransking, en aktivitet som er tvilsom å 

inkludere i kulturbegrepet. Organisasjonen er en organisasjon for kommunene Hitra, Frøya og 

Snillfjord. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: U60  

Arkivsaksnr.: 16/1280    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

COOP MARKED DYRØY - GODKJENNING TYPISK TURISTSTED  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune anser Dyrøy som typisk turiststed. 

 

Frøya kommune vil på vegne av Coop Marked Dyrøy søke Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om 

at de får holde åpent på søndager hele året, subsidiert mars til september . 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Coop Marked Dyrøy ber om at Frøya kommunen om å sende en søknad til fylkesmannen om 

at de kan ha søndagsåpent hele året. Bakgrunnen for dette er at turisttrafikken utgjør en stadig 

større del av deres omsetning. Dette spesielt etter at Dyrøy ble et knutpunkt med anløp av 

ferje og hurtigbåt til øyrekka utenfor Frøya.  

 

Åpningstider for faste utsalgssteder er regulert i Lov om Helligdager og helligdagsfred, jfr 

Vedlegg. Lovens § 2 fastsetter hva som defineres som helligdager. Lovens § 5 fastsetter at 

faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på helligdager, men med 

unntak for en rekke nærmere bestemte salgssteder. 

Videre i § 6 heter det at  Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift 

bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed, se annet ledd nr 4, for hele året eller 

deler av året. Som typisk turiststed kan bare regnes området der salget i de aktuelle periodene 

hovedsakelig skjer til turister. 

 

Coop Marked Dyrøy opplyser følgende: 

 

«Driften av avdelingen er meget marginal, og vi legger ikke skjul på at det må gjøres grep 

for at den fortsatt skal ha sin berettigelse. Omsetningen viser på ingen måte den samme 

utviklingen som turisttrafikken har hatt i området, og tabellen viser at vi med dagens 

åpningstider ikke makter å tilfredsstille de behov turistene har. Derfor vil søndagsåpen 

butikk være en vinn/vinn-situasjon for butikk og publikum. Samtidig er det viktig å presisere 

at butikkens betjening har det bestemte inntrykk av at det allerede i dag er turistene 

/fritidsbolger som bidrar til å opprettholde omsetningsnivået. 

 



Vi har sett en utvikling hvor turisttrafikken utgjør en stadig større del av omsetningen på 

Coop Marked dyrøy, og spesielt etter at Dyrøy ble et knutepunkt med anløp av ferje og 

hurtigbåt til øyrekka utenfor Frøya. 

 

Vi viser her tallene for årene 2005, 2010 og 2015 – måned for måned: 

 
 

Butikken har også et drivstoffanlegg som ansees som meget viktig for området. Det er 2 mil 

til ærmeste konkurrent. Både bil og båttrafikk utgjør drivstoffomsetningen. Vi har hatt en del 

driftsproblemer med anlegget de siste årene, og har derfor valgt å ikke inkludere denne om-

setningen i oversikten. Med hjelp fra det statlige Merkur-programmet er det nå relativt nytt 

pumpeanlegg, og drivstofftankene er undersøkt i 2015 og garantert for minst 5 nye år. 

 

På Hitra ble områdene Knarrlagsund, Kvenvær, Ut-Hitra og Hestvika allerede i 1999 

definert som typiske turiststeder. Dyrøy kan på alle måter sammenlignes med disse stedene, 

med den forskjell at Dyrøy, som tidligere nevnt, utgjør et viktig trafikkknutepunkt for Frøyas 

øyrekke.  

 

Vi håper en søknad kan sendes Fylkesmannen så snart som mulig. « 

 

 

Vurdering: 

 

Dyrøya har de senere år opplevd nedgang i befolkningen, men er nå i oppsving igjen. I tillegg 

er det veldig mange som har hytter og fritidsboliger i området. Det har en nærhet til havet og 

øyrekken utenfor Frøya som gjør at de tiltrekker seg stadig nye fritidsboende.  

 

Coop Marked Dyrøy ønsker i utgangspunktet at det søkes om status som turiststed for hele 

året. I en søknad bør man imidlertid også ha med subsidiært for perioden mars til september.  

Bakgrunne for dette er at man ser av omsetningen at det er i sommermånedene at 

omsetningen er kraftig økt, og at når man ser på søknader gjort av andre kommuner ser vi at 

de ofte er avslått pga av at det ikke foreligger dokumentasjon på hvor stor del av omsetnigen 

som ligger til turistene.   Hvor mye av omsetningen resten av året som ligger til turistene er 

veldig vanskelig å stadfeste, og Coop Marked Dyrøya har kun sagt at en god del av 

omsetningen resten av året gjelder salg til turistene uten å spesifisere det nærmere. 

 

Coop Marked Dyrøy peker på at driften av avdelingen er meget marginal, og at det må gjøres 

grep for at den fortsatt skal ha sin berettigelse. Omsetningen viser på ingen måte den samme 

utviklingen som turisttrafikken har hatt i området, og tabellen over viser at de med dagens 

åpningstider ikke makter å tilfredsstille de behov turistene har. 

 



Det er ingen tvil om at turistene står for en stor del av omsetningen hos Coop Marked Dyrøy. 

Ankepunktet er kanskje hva det vil bety for handelen hos de andre coop butikkene i øyrekka. 

Vil en eventuell godkjenning av Dyrøy gi de butikkene som ligger i øyrekken mindre 

omsetning eller ligger omsetningen de har hos egne lokale kunder? Frøya kommune har også i 

en høring i 2015 sag nei til søndagsåpne butikker.  Forslaget om å bygge ned reguleringen av 

butikkers åpningstider på søndag er forankret i Regjeringens politiske plattform (Sundvolden-

erklæringen). Utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet om søndagsstengte butikker 

er at man anser tilbud og etterspørsel som bedre egnet enn lovverket til å regulere butikkers 

åpningstider. Det pekes også på at endringsforslagetgir større likebehandling mellom butikker 

og bidrar til å forenkle regelverket. 

 

Ved å søke om søndagsåpent for Coop Marked Dyrøy vil man kunne si at man ikke 

likebehandler butikkene, og at dette kan gi negative konsekvenser for butikkene i Mausund, 

Sula og Sør-Burøy. Det er imidlertid vanskelig å si noe om hvor stor andel av omsetningen 

hos Coop Marked Dyrøy som kommer fra turister og fastboende i øyrekken. Man vil kanskje 

tro at de som skal videre handler der de kommer fra, evt at de handler på de butikkene som er 

tilgjengelig i øyrekken og dermed ikke påvirker resultatet hos Coop Marked Dyrøy 

nevneverdig. 

 

Turistsesongen utvides stadig, og selv om den største omsetningen ligger i sommermåneden 

juli ser vi også at omsetningen er jevnt høyere fra mars til og med oktober enn november, 

januar og februar. Dette både i året 2015 og sett i sammenheng med årene tidligere. 

Omsetningen for 2015 i de nevnte månedene er vestentlig høyere enn tidligere år, noe som 

tyder på at turistene står for en god del av handelen hos Coop Marked Dyrøy. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: G02  

Arkivsaksnr.: 16/1664    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

PASIENTTRANSPORT TIL/FRA ØYREKKA-REKVISISJONSKJØRING 

OG/ELLER VIA KJØREKONTORET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune søker Statens Vegvesen om fortrinnsrett i sambandet Dyrøy-Øyrekka for 

drosjer som transporterer pasienter med nødvendig dokumentasjon for transport til/fra 

behandling. Søknaden skal gjelde for transport med ferge og Frøyfart når denne erstatter 

annen transport i øyrekka. 

 

Primært søkes det om fortrinnsrett hele året, sekundært fortrinnsrett under verkstedsopphold 

for båt/ferge/samt turistsesongen mai – september. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Det er mottatt følgende brev fra Frøya Øyråd v/Olga R. Johansen. 

 

«MS Vetlefjord og Frøyaferga betjener transport til/fra øyrekka. Ved verkstedopphold 
brukes Frøyfart som ikke betjener biler. Vetlefjord (kapasitet 6-7 biler) betjener de to første 
avgangene fra øyrekka hele året. Drosjer har ikke fortrinnsrett på ferge. 
 
Flere personer er avhengige av drosjetransport til/fra fastlege, spesialister, fysioterapi, 
kreftbehandling og dialyse.Dette er bestillingsruter via kjørekontoret. 
 
Ved avreise har drosjen blitt stående igjen flere ganger, eller at noen "har gitt bort plassen 
sin i køa til drosjen". Drosjen kan ikke kjøre ned til fergeleiet kvelden før (stille i kø),eller stå 
lang tid i kø med pasienter i bilen. Er det ikke kapasitet på båt/ferge kommer ikke pasienter 
til bestilt behandling. Egenandeler må likevel betales for drosje og lege ved manglende 
oppmøte uavhengig av frikort. 
 
Er det ikke plass fra Dyrøya og utover må en vente lang tid til neste anløp, med slitne og 
sultne passasjerer. Drosjesjåfører fra Frøya, Orkanger osv kan i verste fall risikere 
overnatting i øyrekka ved hjemtransport av pasienter (ingen returtur). 
 



Drosjeeier på Mausund har bekreftelse fra lege ang ukentlig nødvendig transport av en 
pasient, men transportør godtar ikke denne. Denne inneholder personopplysninger og 
underlagt taushetsplikt, er derfor ikke vedlegg. 
 
"Forskrift om transport med ferje" pkt 3 omhandler fortrinnsrett. Der omtales bl.a. 
"Teleselskapers og elektrisitetsvesenets feilrettebiler i tjenesteoppdrag og busser i rute". 
Disse har, med flere, fortrinnsrett. Drosjer med pasienttransport har ikke. 
 
Helse Nord fikk i 2004 innvilget av Statens vegvesen at pasienter på reise i 
drosje/turløyvevogn har fortrinnsrett. Retten gjelder "alle riksveiferjesamband i Nord-Norge 
og fylkeslegene i Nordland". Dette gjelder i turistsesongen. 
 
Ang. ruteendringer oppleves varsling som meget dårlig. (Siste opplevelse 21.04.16 med 
varsling på AtB sine sider et døgn senere, ingen varsling via app/Mail. Ruteendring ved siste 
PLANLAGTE verkstedopphold ble lagt ut under ett døgn før ruteendring, selv om "alle" visste 
at ferga skulle på verksted. Dette gjør at det blir problemer med bestilt behandling, og de 
som er avhengig av rutetilbudet i arbeidssammenheng vil i verste fall tape inntekt på dette. 
 
På bakgrunn av dette ber Frøya øyråd ordfører og rådmann - søke Statens Vegvesen/STFK 
om fortrinnsrett i sambandet Dyrøy-Øyrekka for drosjer    som transporterer pasienter med 
nødvendig dokumentasjon for transport til/fra behandling. 
 
Primært søkes det om fortrinnsrett hele året, sekundært fortrinnsrett under 
verkstedopphold for båt/ferge samt turistsesongen mai-september. 
 
-søke om tillatelse til å ta med "drosje med pasienttransport" på Frøyfart når denne 
erstatter annen transport i øyrekka. 
 
-oppfordre AtB om atruteendringer varsles så snart som mulig. 
 
 
For Frøya øyråd, 
Olga R.Johansen» 
 

Retten om fotrinnsrett finner vi i «Forskrift om transport med ferge». Nedenfor er de 

paragrafene som regulerer dette gjengitt. 

§ 3.Fortrinnsrett  

Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med mindre 

ferjefører eller den denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn av stuings- og 

vekthensyn. Ferjefører eller den denne bemyndiger kan og i enkelttilfeller gjøre unntak for 

motorvogn med farlig last, når dette gir betydelige ulemper for mange andre som skal med 

ferje. 

Utrykningskjøretøy under utrykning, teleselskapers og elektrisitetsvesenets feilretterbiler i 

tjenesteoppdrag og busser i rute har fortrinnsrett. Utrykningskjøretøy har fortrinnsrett også 

på retur. Kjøretøy i merket begravelsesfølge, hestetransport og transport av levende dyr i 



næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å varsle ferjefører senest 15 minutter før 

ferjeavgang. 

Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi har fortrinnsrett på 

uoppsettelig tjenestereise. 

Regionvegkontoret kan gi fortrinnsrett til andre i særlige tilfeller. 

Dersom det møter opp flere med fortrinnsrett ved ferjeleiet enn ferjen kan ta med, bestemmer 

ferjefører eller den denne bemyndiger hvem som er mest berettiget. Livsviktige transporter 

skal alltid gå foran. 

– Hovedregelen er at forkjørsrett går til kjøretøy hvor det gjelder liv, helse eller viktige 

samfunnsoppdrag. Drosjene har i dag ikke en slik forskjørsrett på ferjene i Sør-Trøndelag. I 

følge § 3 i "Forskrift om transport med ferje" heter det under punktet om dyretransport at dyr 

i transport i næringsvirksomhet har forkjørsrett på ferja. Det gjelder også hvis en hest skal til 

Leangen på travløp. Da får dyretransporten forkjørsrett på ferja hvis sjåføren ringer og varsler 

ferjemannskapet senest et kvarter før avgang. 

Frakter en drosje et eldre menneske som har legetime for eksempel i Trondheim, har drosjen 

ikke forkjørsrett, selv om turen er en hard påkjenning for pasienten. 

Syke mennesker som trenger skyss med drosje for å komme seg til lege og sykehusbesøk 

sliter med lange dager ombord i drosjen og i ferjekø. Drosjer har ikke forkjørsrett på ferjene 

og ferjene venter heller ikke ekstra på drosjene selv om bilene er ute på pasientoppdrag. På 

Frøya har det utviklet seg en ekstremsituasjon hvor en enkelttur kan ta 15 timer inn til 

Sistranda og drosjesjåføren kan også ende med å måtte overnatte i øyrekka. 

 

Vurdering: 

Saken vedrørende pasienttransport og forkjørsrett var oppe i media i september 2013 og 

Frøya Taxi sendte en henvendelse til Sør-Trøndelag fylkeskommune i mai samme år hvor de 

ber om å få prioriter på fergene. Daværende samferselssjef i Sør-Trøndelag Odd Moland sa da 

følgende: 

 

–Jeg forstår problemstillingen. Ambulanse er alternativet hvis det har med helse og liv å 

gjøre. Når folk tar drosje tilsier ikke helsetilstanden at man skal ha prioritet. Dette er 

vanskelig å vurdere. Det er mulig vi må må ta dette opp på en mer grundig, prinsipiell måte, 

sier Moldestad.» 

 

Saksbehandler har vært i kontakt med nåværende samferselssjef Oddveig Kipperberg for å 

høre om det har vært gjort noe i forhold til dette. Det er ikke mottatt noe svar fra dem, så vi 

går ut fra at saken ikke er tatt opp. Frøya kommune bør derfor gjøre en formell søknad for å 

få forkjørsrett for pasienter som har behov for dette.  

 

 

 



. 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1262    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar 

KST 25.08. 29.09 27.10 24.11 15.12 26.01 

FSK 16.08 06.09 

20.09 

04.10 

18.10 

15.11 og 

16.11 

06.12 10.01 

24.01 

HFF 18.08 15.09 13.10 10.11 08.12 12.01 

HFD 23.08 13.09 11.10 08.11 01.12 17.01 

 

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner 10. og 11.august. 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 15. og onsdag 16. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15.desember. 

 

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

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

 

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

*2)  Hovedutvalg for forvaltning  Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres 

særskilt.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1262-1 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016  

  



 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1685    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/1686    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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