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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 11.05.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra ekstraordinært møte 11.05.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra ekstraordinært møte 11.05.21 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.05.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 27.05.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 27.05.21 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 
1 Aas jakobsen 

2.  Frøyatunnelen Sweco endelig rapport 18.02.2021 

3. Rambøll 

Protokoll 12.03.21 Repskap Nyhavna utvikling IKS 

Protokoll eks.GF mars 2021 

Referat møte i  styringsgruppa 17.03.21 

Referat møte i  styringsgruppa 21.04.21 

Referat styremøte LNVK 15042021 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Kommunebilde for Frøya kommune 
Møteprotokoll fra Representantskapet i ReMidt IKS - 10.05.21 

Oppsummering møte Ambulansebåttjenesten 

Protokoll - Reresentantskapsmøte 26.04.21 

Protokoll Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 

Referat fra møte i prosjektgruppen Ambulansebåter 

Referat møte i  styringsgruppa 19.05..21 

Revidert budsjett 2021 Revisjon Midt-Norge 

Revidert økonomiplan 2021 - 2024 Revisjon Midt-Norge 

Årberetning og åpenhetsrapport 2020 Revisjon Midt-Norge 

Årsmøteprotokoll Revisjon Midt-Norge SA 

Årsoppgjør 2020 for Midt-Norsk Fergeallianse AS 

Signert protokoll Generalforsamling i TrønderEnergi AS 19.05.2021 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 
 Status i arbeidet med strategisk næringsplan 

 Status Covid-19.  

 Sommer og beredskap.  

 Status uønsket hendelse.  

o Status teknisk utsyr i kommunale bygg, strategi for oppgradering av termostater. 

 Trusler BV tjeneste og helsestasjon.  

 Styringsgruppa for naturinformasjonssenter har hatt møte og kommer med en politisk sak i 

august. (Froankonseptet) 

 SAR helikopter- jobber med å kartlegge landingsplasser, spesielt i øyrekka.  

 Status brannsamarbeidet. 

 Brannveien inn til helsehus på Bekken. 

 Kirkegårdene, vedlikehold  

 Andre orienteringer i møte 

 Økonomidebatt – egne dokumenter på dette, herunder også VAR utviklingen. Økonomisjefen 

sender ut egen epost med relevante dokumenter og opplegg og regi for dette. 
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Grunngitt spørsmål: 

 

Frøya senterparti har noen spørsmål og funderinger ang den nye barnevernsreformen 

som vi ønsker svar på i neste kommunestyre om mulig. 

 

Barnevern 

 
Barnevernreformen 01.01.2022 

 

Hvordan tenker Frøya kommune å håndtere den nye barnevernreformen?  Har vi oversikt over hva det 

vil koste kommunen å drifte barnevernstjenesten i forhold til i dag? 

 

Reformen vil overføre mer ansvar til kommunene, og med det betydelig større økonomisk ansvar. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hadde et webinar den 23.04.21. med 

barnevernsreformen som tema. Der fikk vi informasjon om reformen, og det er helt klart at dette vil bety 

en stor endring i forhold til hvordan barnevernet driftes i dag. 

.  

En av hensiktene bak reformen er: 

«Økt finansieringsansvar for barneverntiltak gir intensiver til økt forebygging og tidlig hjelp» 

 

Ny barnevernlov tydeliggjør at kommunen som helhet har ansvar for barnevern, og ikke bare 

barneverntjenesten. 

 

Barnevernsreformen skal føre til en «tydelig ansvarsdeling mellom stat og kommune». 

 

Dette vil bety: 

 betydelig økt økonomisk ansvar for kommunen 

 Betydelig økte priser for fosterhjemstjenester da refusjonsmidlene opphører for bruk av 

fosterhjem 

Kompensasjonsordningen regjeringen legger opp til over rammetilskuddet vil føre til store forskjeller 

mellom kommunene. Små kommuner vil sannsynligvis komme dårligere ut enn store. Sitat fra 

foredragsholder i Bufdir: «dette kan se dystert ut.» 

 

Frøya Senterparti ber om at det settes fokus på hvordan vi skal drifte barnevernstjenesten fra 2022. Vi 

må forberede oss godt så vi ikke havner i en situasjon der vi ikke klarer å ivareta de barna og de 

familiene som trenger hjelp. Som vi ser av årsmeldingen er stort trykk på barnevernstjenesten, der 94 
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barn har hatt kontakt med tjenesten, de har mottatt 61 bekymringsmeldinger og det ble gitt 61 omsorgs- 

og hjelpetiltak gjennom 2020. Vi trenger en god barneverntjeneste, og vi må ha stort fokus på 

lavterskeltilbud og tidlig innsats for å forebygge behov for inngripende tiltak. 

 Har Frøya kommune en strategi/plan for hvordan barnevernstjenesten skal driftes fra 2022? 

 Har Frøya kommune oversikt over de økonomiske konsekvensene ved å ha et godt barnevern 

etter at reformen trår i kraft? 

 Hva er de økonomiske rammene for kommunen, og hvor mye blir refundert og tilført fra staten i 

dag? 

 

Vennlig hilsen 

Lene Dahlø Skarsvåg 

Gruppeleder Frøya senterparti  

 

 

Interpellasjon fra R: 

 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft ingen merknader 

i sitt høringssvar. Folkehelseinstituttet-FHI innrømmer at det kreves gode prospektive studier om 

helsekonsekvenser rundt vindkraftverk.  De mangler midler til en studie, men FHI har heller ikke de 

siste 12 år gjort noe fremstøt for studier eller krevd at vindkraftindustrien gjennomfører studier som 

eventuelt viser at deres produkt, vindkraftverk med stadig større turbiner, ikke er helseskadelig.  

Det er bra at Frøya ordføreren aktivt deltar i Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner – 

LNVK og krever en løsning på høy-intens blinkende hinderlys på turbiner over 150 meter, da det er 

mange som plages av lysblinkene.  

Infrastøyen som turbinblad skaper med kraftige 5. generasjoners overtoner, bærer langt og resonerer i 

hus. I vindkraftområder verden over sliter folk med dårligere nattesøvn og redusert helse etter at 

vindkraftverk er reist i deres nærområder. 

Pilotstudien fra SYTe i Finland 2016-2019 viser tre ganger flere alvorlige helseplager for de som bor 

innenfor 15 kilometer av ny-oppsatte vindkraftverk i.f.t. de som bor lenger unna. Denne pilotstudien gir 

grunnlag for å gå videre med studier om man hedrer føre-var prinsippet.  

Argumentet til vindkraftindustrien, at folk tenker seg syke av infrastøy fra vindturbiner svekkes i 

pilotstudien, da ca. 5% mente deres ny-oppståtte helseplager kunne skyldes de nye vindkraftverk.   

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE krever ikke helsekonsekvensutredninger-HKU av utbygger 

før de gir konsesjoner til vindkraftverk.   

Teknisk Ukeblad fremmer en studie fra VTT som Olje- og energidepartementet-OED som klageinstans 

støtter seg til. Studien baserer seg på 10 minutters lyttetester og brukes som argument for å avvise krav 

om HKU rundt planlagte Gismervik vindkraftverk i Tysvær kommune.       

Når det ikke finnes kvalitetssikrede studier, kan OED referere til VTT lyttetesten som National Wind 

Watch i USA beskriver slik: «The listening tests were designed to imply that those who complained about 

wind turbine noise were liars.»     

Rødt Frøya ber om at Frøya kommune søker om samarbeid med Institutt for samfunnsmedisin og 

sykepleie ved NTNU om en helsestudie av folk som bor nær ny-oppsatte vindkraftverk i Norge.  

Rødt Frøya ber at halvparten av utbyttet, ca. 2.5 millioner kroner som Frøya kommune har fått fra sine 

2.49 % av aksjene i TrønderEnergi i 2020, brukes til helsestudien. 
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Orienteringer: 

 
22.juli-markering i Sletta kirke. 

Frøya kommune hadde møte med OECD. Invitert til å gi innspill til rapport om norsk økonomi og 

spesialkapittel om bolig 7.juni. 

Arbeidet med tunnelutbedring. 

Nasjonalt havbruksjubileum 28.mai.  

Generalforsamling Dalpro 31.mai. 

Utdeling Drømmestipend til Gils Rooker 3.juni. 

Møte politimester Nils Kristian Moe sammen med Hitra kommune 8.juni. 

Arena Trøndelag 9.-10. juni. 

Interkommunalt politisk råd 11. juni, Lakseregionen.  

Kraftsituasjonen - må følges opp regionalt. 

Dyrøy ferjeleie, første møte 17.juni. 

AtB - hurtigbåtanbudet 2024. 

Arbeidet med båtambulanse og regelverk. 

Samarbeidsutvalget Frøya og Hitra kommuner 23.juni.  

LNVK - arbeidet med lyssetting ved vindkraftverk.  

Dialogmøte med fylkeskommunen angående regional plan for arealbruk og regional plan for 

verdiskaping 25.juni.  

Trøndersk matfestival 29.-31.juli i Trondheim og «Et sted nær deg» lokalt 5.-7.august. 
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HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  
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UTVIDET SAMARBEID LEGEVAKT SOMMEREN 2021  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret støtter kommunedirektørens vurderinger, og ber om følgende; 

 

Kommunedirektøren oppretter dialog med Hitra kommune, Legevakssentralen i Orkdalsregionen (LIO) 

og St.Olav og ber om muligheter for bistand på legevakt for sommeren 2021. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 129/21 

 
Vedtak: 

Kommunestyret støtter kommunedirektørens vurderinger, og ber om følgende; 

 

Kommunedirektøren oppretter dialog med Hitra kommune, Legevakssentralen i Orkdalsregionen (LIO) og 

St.Olav og ber om muligheter for bistand på legevakt for sommeren 2021. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret støtter kommunedirektørens vurderinger, og ber om følgende; 

 

Kommunedirektøren oppretter dialog med Hitra kommune, Legevakssentralen i 

Orkdalsregionen (LIO) og St.Olav og ber om muligheter for bistand på legevakt for sommeren 

2021. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Legevakten i Orkdalsregionen (LIO) er et felles tilbud for kommunene Orkland, Skaun, 

Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya.  

 

For kommunen Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim har legevakten i 

Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og 

høytider. 
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Frøya og Hitra kommune er tilknyttet LIO fra 20.00 – 08.00 på hverdager og fra 20.00 – 10.00 

i helger og høytider.  

 

Frøya og Hitra kommuner har i tillegg samarbeidet om interkommunale legevakttjenester som 

et supplement til samhandlingsavtale om legevakt LiO. Frøya og Hitra deler legevakt annehver 

uke fra 16.00 – 20.00 på hverdager og fra 10.00 – 20.00 i helger og på høytider.  

 

21.05.21 fikk administrasjonen en tilbakemelding vedr arbeidssituasjon for legegruppen ved 

Frøya legekontor fra tillitsvalgt i legeforeningen.  

 

Det er kjent at fastlegeordningen har vært under et stort press over lang tid pga økende 

oppgaveoverføring og ansvar uten følgende økning i antall fastleger i landet.  

Dette har medført et sterkt arbeidspress som igjen har gjort at leger søker seg bort fra 

fastlegeyrket og ordningen er nå såpass presset at det er en reell fastlegekrise nasjonalt. Frøya 

har hatt en økning i antall hjemler de siste årene men likevel opplever legene at tiden ikke 

strekker til.  

 

Over flere år har det vært vanskelig å få til gode vikarer ved ferier og foreldrepermisjoner som 

ofte har endt i stor andel med leger fra viakrbyrå med kortere vikariater og med varierende 

kompetanse. 

  

Situasjonen er nå at en lege i foreldrepermisjon uten at en vikar er på plass igjen. Med en 

presset arbeidshverdag i utgangspunktet, melder de at at de ikke har kapasitet til å ivareta 1000 

pasienter ekstra fordelt gjenværende leger.  

 

I henhold til Rammeavalen ASA 4310 pkt 13 og 14 har ikke legene ansvar for å dekke 

kollegialt ved slik type fravær. Legene har en plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til våre 

innbyggere i kommunen, men situasjonen er nå at 1000 pasienter ikke har en lege å henvende 

seg til for ikke-akutte problemstillinger. 

  

Med bakrunn i henvendelsen fra tillitsvalgt fra legeforeningen ble det gjennomført et møte der 

vi kom fram til løsninger som kunne avhjelpe på kort sikt og lang sikt. Et av de kortsiktige 

tiltakene er en forespørsel til LIO om de kan ta hele eller deler av legevakten i 

sommeravviklingen. 

 

Det er også et langsiktig tiltak om økning av fstlegehjemmel. Dette vil det komme egen sak på 

i august.  

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har over flere år slitt med å rekruttere fastleger til vikariater ved Frøya 

legekontor. Fordelen har vært at de leger vi har er stabilie og det har vært liten utskifting. Vi 

må imidlertid legge til rette for løsninger slik at vi tar vare på og beholder de fastleger vi har.Vi 

som kommune, som har et ansvar for å sørge for legetjenester til innbyggerne, trenger en 

velfungerende og stabil fastlegeordning. 

 

For å ivareta og bistå i fastlegenes totale arbeidsbelastning vurder kommunedirektøren det som 

hensiktsmessig at vi ser på løsningen på hvordan vi kan bruke de samlede legeressurser på en 
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bedre måte. Og som et strakstiltak vurderer kommunedirektøren at med å avhjelpe 

vaktbelastningen i legevakt med å inngå et utvidet samarbeid med LIO for sommeren vil vi ta 

av litt for belastningen.  

 

Innbyggernes trygghet, og faglig forsvarlighet ligger alltid til grunn for slike vurderinger. Felles 

samarbeidsutvalg for legetjenesten Hitra/Frøya, har gjort en kartlegging av hvilke henvendelser 

befolkningen kommer med i tiden lokal legevakt er åpen. Kartleggingen viser at de aller fleste 

henvendelser kunne vært håndtert i legekontorenes åpningstid eller kan avventes til dagen etter 

og i ordinær åpningstid for legekontorene. Det er heller ikke et stort antall av henvendelser per 

ettermiddag/kveld. Alt av akutt sykdom håndteres av ambulanse og gjerne med en direkte 

overføring til StOlav for vurdering der.  

Vurderingen er derfor at en overføring av legevaktstimer fra lokal til regional legevakt er 

innenfor forsvarlighetens rammer, men krever en god samhandling på kapasitet for 

ambulansetjeneste, noe vi vil gå i dialog med St Olav på. 

 

Avstand til nærmeste sykehus er også et element som har endret seg betydelig det siste året. 

Per nå ligger vi på en kjøretid til sykehus som er på linje med flere av de andre kommunene i 

LIO-samarbeidet. Ett eksempel er Surnadal kommune, med lik reisevei som Frøya. Surnadal 

har kun 2 timer lokal legevakt på helg, all øvrig tid forholder innbyggerne seg til LIO. 

 

Det bør nevnes at dagens vaktbelastning for våre lokale leger er lokal legevakt (annenhver uke 

Hitra – Frøya), bakvakt for leger under utdanning (LIS1), kommunens vakter i LIO-

samarbeidet (uten avkortning for at vi har lokal legevakt), og bakvaktsfunksjon også i LIO 

dersom behov for utkalling av flere leger. Dette er en uforholdsmessig belastning på 

gjenværende leger når også flere av våre stabile leger ikke deltar i vakt grunnet alder eller 

andre oppgaver/årsaker. 

 

Sett i lys av disse vurderingene synes det som formålstjenlig å se på en midlertidig løsning for 

sommeren, slik at vi beholder de stabile legekreftene vi har, uten å risikere at vi mister 

arbeidskraft grunnet arbeids- og vaktbelastning. 

 

Kommunedirektøren anbefaler at det innledes dialog med Hitra og St.Olav opp i mot 

interkommunal legevakt da dette vil være med på å sikre faglig forsvarlighet for innbyggerne. 

 

Økt ugift (økt betaling til LIO mv) som følge av dette tiltaket dekkes innenfor legetjenestens 

rammer. 
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TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2021  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 114/21 

 
Vedtak: 

Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 10.06.2021 sak 69/21 

 

Vedtak: 
HOAT tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

 

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 10.06.21: 

 

Kommunestyret endres til HOAT. 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 08.06.2021 sak 39/21 

 

Vedtak: 

 

HOOK tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

I henhold til årshjulet for økonomi og budsjett skal det avlegges økonomisk tertialrapportering i juni 

og oktober. I tillegg skal det avlegges økonomistatus til FSK og KST i mars, august og desember. 

Årsregnskap rapporteres i mai i påfølgende år.   

 

Vurdering: 

 
Med ny programvare, «FRAMSIKT» har digitaliseringen innenfor budsjett og økonomi gitt en nye 
verden hva gjelder å få god oversikt, styring og oppfølging med budsjett og regnskap. Dette gjelder 
både ute i tjenestene, rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå. 
 
Årets første tertialrapport er derfor heldigital – dvs at den enkelte, hvor som helst i verden, kan få et 
godt innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.  
 
Denne første tertialrapporten er noe begrenset i omfang og dybde. Her må vi prøve oss litt frem, for 
å få til den rapporten som er ønskelig og mest formålstjenlig og forståelig. Denne digitale utgaven av 
tertialrapporteringen kan skreddersydd etter de behov man har.  
 
Derfor ber Kommunedirektøren om tilbakemelding på om denne rapportens skjema, 
sammenligninger og vurderinger er forståelig og gir den informasjon man ønsker/søker. På dette 
grunnlag vil nok 2. tertialrapport som kommer i september være mer omfattende. 
 
En kort oppsummering av driften på rammeområdene etter første tertial viser at vi har et merforbruk 
på kr 8,5 millioner.  
 
Merforbruk på rammeområdene skyldes i hovedsak:  

 Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse ekstra 
koronakostnadene er pt ikke klarlagt.  

 Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge 
manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr. 

 Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra ST. 
Olavs. Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr. 

 En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er 
midlertidig «finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne 
bevilgninger og fond. Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette ca 3,0 mill kr.  

 Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt 
regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT og utgjør om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og 
refusjoner som kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. 
tertialrapportering.  

 
Ser man på totalregnskaper for kommunen første tertial har vi et Netto driftsresultat på minus 2,77 
mill kr. (se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden. 
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Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % 
på korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 
2020, var korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %.  
 
Det er gledelig å se at langtidsfraværet er redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i 
samme periode med 3,1 % kan i all hovedsak kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb med 
karantene og smitte.   

 

Linken til tertsialrapporten finner du på vår hjemmeside under POLITIKK og Flisen 

«Dokumenter for politikere». 

 

https://pub.framsikt.net/2021/froya/mr-202104-tertfr/ 
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BUDSJETTRUNDSKRIV FOR ÅRSBUDSJETTET 2022 - 

ØKONOMIPLANPERIODEN 2022 - 2025  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Budsjettrundskrivet med framdriftsplan for budsjettarbeidet 2022 og økonomiplanperioden 2022- 2025, 

vedtas som fremlagt. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 115/21 

 

Vedtak: 

 
Budsjettrundskrivet med framdriftsplan for budsjettarbeidet 2022 og økonomiplanperioden 2022- 2025, vedtas 

som fremlagt. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Budsjettrundskrivet med framdriftsplan for budsjettarbeidet 2022 og økonomiplanperioden 
2022- 2025, vedtas som fremlagt. 
 
 

Bakgrunn for saken 

Innholdet i dette budsjettrundskrivet, skal legges til grunn for kommunedirektørens arbeid 

med årsbudsjettet 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. Dette betyr at også virksomhetenes 

budsjettarbeid-/forslag må være i samsvar med dette grunnlag.  

I dette dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021 til 

grunn.  

Revidert nasjonalbudsjett 2021 

Norsk økonomi er fortsatt preget av koronapandemien, men fra andre halvår i år kan vi få 

sterk vekst. Lavere smittespredning og stadig flere vaksinerte gir grunn til optimisme, selv 
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om usikkerheten fortsatt er stor. Hvor raskt den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp, 

avhenger i stor grad av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, hvor raskt vaksineringen går 

og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut. 

 

Regjeringen har varslet at kommunesektoren vil bli kompensert for virkninger av skattesvikt, 

inntektsbortfall og merutgifter under koronapandemien. En arbeidsgruppe som består av 

regjeringen og KS har kartlagt de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren, og 

konkluderer med at sektoren samlet sett ble godt kompensert i 2020. 

I 2020 fikk kommunesektoren om lag 18 milliarder kroner i ekstrabevilgninger begrunnet i 

koronapandemien. 12 milliarder kroner var kompensasjon for merutgifter og 

mindreinntekter, mens seks milliarder kroner var andre bevilgninger og tiltak, blant annet 

aktivitetsstimulerende tiltak. 

 

I 2021 er det bevilget koronamidler til kommunesektoren på nær 16 milliarder kroner. Det 

inkluderer 1,9 milliarder kroner som er gitt som en særskilt kompensasjon for skattesvikten i 

2020. 

 

I revidert budsjett foreslår regjeringen å øke innbyggertilskuddet til kommunene med 1 

milliard kroner og skjønnsmidlene med 1,5 milliard kroner. Kommunene får i tillegg 757 

millioner kroner til vaksinering og 100 millioner kroner til massetesting. 

Regjeringen foreslår at fylkeskommunene får 1 531 millioner kroner i kompensasjon for tapte 

billettinntekter i kollektivtrafikken og 150 millioner kroner i kompensasjon for merutgifter i 

videregående opplæring og mindreinntekter i tannhelsetjenesten. 

 

I august leverer arbeidsgruppen en ny rapport om merutgifter og mindreinntekter i 2021. 

Regjeringen vil etter det komme tilbake med en ny vurdering av de økonomiske 

konsekvensene for kommunesektoren av pandemien. 

Havbruksfondet – produksjonsavgift (fra revidert nasjonalbudsjett 2020) 
Regjeringen foreslår nå en produksjonsavgift fra 2021 i stedet, og at innskuddet i 

Havbruksfondet i forbindelse med salg til utvidelse blir satt til 25%. 

Regjeringen forslag er som følger: 

 Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2021 fremme forslag om å innføre en 

produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Provenyet 

anslås til om lag 500 mill. kroner.  

 Avgiften innføres med virkning fra 1. januar 2021 og innbetales som en 

etterskuddspliktig skatt i 2022. Avgiften utbetales til havbrukskommunene og -

fylkeskommunene i 2022.  
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 Produksjonsavgiften vil gå inn i Havbruksfondet og fordeles etter fordelingsnøklene 

som til enhver tid gjelder i fondet. 

 Havbrukskommunene og -fylkeskommunene tilføres 1 mrd. kroner i 2020 og 2021 

gjennom Havbruksfondet.  

 Salgs- og auksjonsinntekter fra kapasitetsjusteringen i 2020 utover dette tilfaller 

statskassen.  

 Det vises til forslag til bevilgningsvedtak for 2020 i Prop. 117 S (2019–2020)  

 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.  

 Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 

tilfaller 75 pst. staten og 25 pst. tilfaller havbrukskommuner og -fylkeskommuner.  

 

 

 

 

Likeledes har Regjeringen tatt sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på 

vindkraftverk fra 2022, som vil gi forutsigbare inntekter for vertskommunene, sier 

finansminister Jan Tore Sanner (H). 

 

En produksjonsavgift vil måtte betales uavhengig av lønnsomhet, og den bør derfor være 

moderat. Den konkrete utformingen av avgiften vurderes frem mot statsbudsjettet for 2022, 

og forslag til regelverk vil bli sendt på høring. 
 

Regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2022 

(Kommuneproposisjonen) 

I kommuneproposisjonen for 2022 foreslår regjeringen at kommunesektoren får en vekst i 

frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner i 2022. Av disse foreslår regjeringen at 
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mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner skal gå til kommunene, mens 0,4 milliarder kroner skal gå 

til fylkeskommunene. 

 

I tillegg viser revidert nasjonalbudsjett at skatteinntektene blir om lag 3,2 milliarder kroner 

høyere i 2021 enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2021. Dette er midler som vil bli 

videreført i 2022, og som vil gi kommunesektoren et betydelig større handlingsrom enn først 

antatt. 

− Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. 

Kommuneopplegget for 2022 gir et godt grunnlag for at kommunesektoren fortsatt kan 

levere de tjenestene innbyggerne har krav på og forventer, både under koronapandemien og 

når situasjonen etter hvert blir mer normal, sier Astrup. 

 

Prognosetabell for inntekter til Frøya Kommune 

Per 14.05.21 

 

Noen hovedpunkter: 

 Skatteanslaget for inneværende år er oppjustert med 2,7 mrd. kroner. Ettersom 
rammene for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for 2022 tar utgangspunkt i RNB 
nivået for 2021 får denne oppjusteringen av skattenivået varig effekt (videreføres til 
2022). 

 Anslaget for årslønnsveksten i 2021 er oppjustert fra 2,2 prosent til 2,7 prosent. 
Samtidig justeres anslaget for prisveksten ned fra 3,5 til 2,8 prosent, slik at anslaget 
for den kommunale deflatoren i 2021 er uendret på 2,7 prosent. 
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 Regjeringen foreslår en økning i rammetilskuddet med 3,36 mrd. kroner relatert til 
kommunenes håndtering av koronapandemien. I tillegg foreslås det økninger i flere 
øremerkede overføringer til kommunene med. 

 For 2022 signaliserer regjeringen at kommunene vil få en realvekst på 1,6 – 2,0 mrd. 
kroner, regnet ut fra nivået på de frie inntektene i RNB. Av realveksten i 2022 er 0,6 
mrd. kroner relatert til økte utgifter som følge av befolkningsendringer 
(demografikompensasjon), mens anslagsvis om lag 0,5 mrd. kroner vil kompensere 
for vekst i pensjonskostnadene utover lønns- og prisvekst (deflator). 

 

 Regjeringen varsler at barnevernsreformen innføres fra 1. januar 2022. Reformen 
innebærer et mer helhetlig barnevernsansvar og dermed også økte utgifter for 
kommunene. I kommuneproposisjonen anslås merutgiftene for kommunene i 2022 til 
1,6 mrd. kroner, og det varsles at kommunene skal kompenseres for dette over 
rammetilskuddet. For 2022 legger regjeringen opp til at halvparten av 
kompensasjonen gjennom rammetilskuddet fordeles særskilt (tabell C) basert på 
faktisk tiltaksbruk i 2020, mens den andre halvparten vil innlemmes etter 
delkostnadsnøkkelen for barnevern. Opplysningene i kommuneproposisjonen er 
dessverre ikke så utfyllende at det har vært mulig for KS å innarbeide anslag for 
endret rammetilskudd for den enkelte kommune ved innføringen av 
barnevernsreformen i prognosemodellen. Barnevernsreformens påvirkning av de frie 
inntektene kommer derfor i tillegg til de anslagene som ligger i dagens publiserte 
prognosemodell. 

 I tilknytning til barnevernsreformen foreslår regjeringen at øremerket bevilgning til 
stillinger i det kommunale barnevernet (statsbudsjettet kap. 854, post 60) avvikles og 
bevilgning på 820 mill. kroner innlemmes i rammetilskuddet. Dette forslaget er 
innarbeidet i prognosemodellen 

 Lærernorm/tidlig innsats er innlemmes i det ordinære rammetilskuddet ved bruk av 
delkostnadsnøkkelen for grunnskole fra og med 2022.  

  

Lønnsoppgjøret 2021 
Lønnsoppgjøret for 2020 ble 1,7 %. Anslaget for årslønnsveksten i 2021 er oppjustert fra 2,2 

prosent til 2,7 prosent. Som kjent er lønnsoppgjøret pt 2,8%.  

Utfordringer for Frøya Kommune 

Gjeldssituasjonen 

 

(Lånegjeldsutviklingen for Frøya kommune) 
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Utviklingen av brutt og netto lånegjeld fra 2015  2020  

 

 

For nærmere info om økonomisituasjonen i Frøya kommune vises det til Økonomisk 

tilstandsrapport vår 2021. 

 

Vedtatt satsningsområder i budsjettet for 2021 

Ref Framsikt – under flisa «Økonomirapport» og «Innspill  «tekstbidrag» »Oppdrag»  

 

Politiske  

- Vedtatte satsninger og verbalvedtak for 2020 og 2021.  
 

Administrative 

- Administrative satsninger 2020 og 2021. 

 

Investeringsbudsjettet 2022 - 2025 
2022 vil også bli et krevende år for å tilpasse og harmonisere driften. I dag har vi et for høyt 

driftsnivå – ref effektivitetsanalysen for 2020 utarbeidet av Telemarksforskning.   

Konsolidere investeringsnivået og sørge for at de prosjekter som er vedtatt gjennomføres 

innenfor de rammer som er bevilget. Her har vi en jobb å gjøre. For 2022 må 

investeringsnivået, etter økonomisjefens skjønn, være på et prioriterte minimum. 

Med budsjett- og økonomisystemet FRAMSIK har vi alle muligheter til en god oppfølging av 

både drift og investering 
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FRAMDRIFTSPLAN for budsjettarbeidet 

Dato 2021 Arbeidsoppgaver Hvor / fora Ansvar 

Uke 23 
Innmelding av investeringsbehov 
2022.  
Frist, fredag 10.06 

Virksomhetene Roger 

15.06 
Orientering om budsjettprosessen 
2022 
Budsjettrundskriv 

Formannskapet Roger / 
Beathe 

15.06 
Informere om investeringsønsker  
 
 

Formannskapet Roger/Thomas 

15.06 
Budsjettrundskriv sendes 
virksomhetslederne 

Kommunedirektøren 
– virksomhetene 

Roger 

23.06 
Lederforum. 
Tema: Framsikt, virksomhetsplan, 
budsjett mm 

Teams med 
lederforum 

Framsikt, 
Roger og 
Beathe 

20.08 

Budsjettgjennomgang 
virksomhetslederne – lønnsark 
(endringer i årsverk - > skal 
kommenteres og forklares) 
– Verbal del til budsjettet 
 
Bestiller verbal del – Frist 07.09 
Frist for at lønngjennomgang i 
FRAMSIK: 13.09 
 
I år skal vi jobbe direkte i FRAMSIKT 
 
Fra VL, behov på 4-årsperspektivet, 
knytte opp mot samfunnsplanen og 
fokusområder som er vedtatt. 
 

Lederforum 
Kommunedirektøren 
– virksomhetene 
 
 

  
  
  
  
  

Alle i RM 

13.09 Kvalitetssikring av Verbal del Rådsmøtet Alle i RM 

  
23.09 

Gjennomgang og godkjenning av 
målkart  

Formannskap 
Kommunestyret 

Beathe / 
Roger 

05.10 Gebyr og betalingssatser Formannskapet Roger / Arthur 

06.10 
Gebyr og betalingssatser legges ut 
på høring. Vedtas 28.10 

Kommunestyret Arthur 

29./30.09 
23.09 

Vedta investeringsbudsjettet (FSK 
29. eller 30 sep.) 
Kommunestyret 23.09 

Formannskap 
Kommunestyret 

  

Medio 
oktober 

Gjennomgang og drøfting av 
virksomhetens forslag til 
driftsbudsjett 
Gjennomgang av investeringsvedtak. 
 

Lederforum Alle i RM 
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Dato 2021 Arbeidsoppgaver Hvor / fora Ansvar 

Uke 39 – 
Uke 40 

Administrativt og politisk 
budsjettarbeidsmøter?  
 

  Beathe / 
Roger 

13.10 
Statsbudsjettet 2022 legges frem. 
 

Finansdepartementet 
/ Trondheim – 
Fylkesmann?  

Kristin / 
Beathe / 

Roger 

19.10 

Kommunedirektøren legger frem 
hovedinnholdet i statsbudsjettet og 
konsekvenser / virkninger for vår 
kommune.  
Orientering om status vedrørende 
budsjettarbeidet med innarbeidelse 
av inntektsvirkning 

Formannskapet Beathe / 
Roger 

02.11 
Sende ut papirer og forslag til 
politikerne 
 

  Siv Tove 

04.11 
Budsjettmøte med HOOH, HOAT, 
samt FUR og FEB inviteres 

Rådsteamet Kom. sjefer 

09.-10.11 

Kommunedirektøren legger frem et 
saldert budsjett for 2022, 
økonomiplan og handlingsprogram 
for 2022 - 2025. Formannskapet 
behandler rådmannens forslag og 
utarbeider sitt forslag til 
kommunestyret 

Formannskapet Beathe / 
Roger 

15.11 
Høring budsjett 2022 og 
økonomiplan 2022-2025 (Uke 46-47) 

Administrasjonen Roger 

16.12 
Kommunestyret behandler 
budsjettet for 2022 og økonomi og 
handlingsprogrammet. 

Kommunestyret Beathe 
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KOMMUNAL GARANTI TIL NMK FRØYA  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Vedtaket i sak KST- sak 65/21, punkt a og c vedr kommunal lånegaranti til NMK-Frøya, endres til også 

å gjelder lokal bank.  

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 116/21 

 

Vedtak: 

 
Vedtaket i sak KST- sak 65/21, punkt a og c vedr kommunal lånegaranti til NMK-Frøya, endres til også å 

gjelder lokal bank.  

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.04.2021 sak 65/21 

 

Vedtak: 

 
Frøya kommune gir kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   2 000 000 

NOK etter kommunelovens § 14-19. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 75/21 

 

Vedtak: 
Frøya kommune gir kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   2 000 000 

NOK etter kommunelovens § 14-19. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedtaket i sak KST- sak 65/21, punkt a og c vedr kommunal lånegaranti til NMK-Frøya, 

endres til også å gjelder lokal bank.  

 

Vedlegg: 

 

SAKSPROTOKOLL - KST-SAK - 65/21 

 

Saksopplysninger:   

 
Frøya kommune av i sak 65/2,1 kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier:  

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller KLP  

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus  

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling  

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under 2 000 000 NOK etter   

kommunelovens § 14-19.  

 

Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med innhentig av tilbud fra KNB og KLP ble det også innhentet tilbud fra lokal 

bank, Hemne Sparebank. 

 

Tilbudet fra Hemne Sparebank var så godt at NMK-Frøya ønsker å benytte seg av deres 

tilbudet. 

 

Vurdering:   

Kommunedirektøren synes det er svært positivt at lokal bank gir et så godt tilbud som totalt 

sett matcher KNB og KLP tilbud. Kommunedirektøren anbetaler at den kommunale 

lånegarantien til NMK-Frøya også kan gjelder lokal bank.  
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SLUTTBEHANDLING - BOLIGOMRÅDE SJØNHALSEN  

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av 

reguleringsplanen for Sjønhalsen (PLANID: 1620201708), som vist på planbeskrivelse datert 26.05.2021, 

planbestemmelser datert 22.04.2021 og plankart datert 13.01.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og 

gjøre evt. mindre rettinger. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 10.06.2021 sak 58/21 

 

Vedtak: 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av 

reguleringsplanen for Sjønhalsen (PLANID: 1620201708), som vist på planbeskrivelse datert 26.05.2021, 

planbestemmelser datert 22.04.2021 og plankart datert 13.01.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 15.10.2020 sak 91/20 

 

Vedtak: 

 
1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig 

ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
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2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i planutvalget sørge for at planens innhold og 

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

og justeringer. 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 03.05.2018 sak 44/18 

 

Vedtak: 

 
Vedlagte forslag til planprogram for Skjønhalsen boligfelt fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-

9. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 19.04.2018 sak 50/18 

 

Vedtak: 
Vedlagte forslag til planprogram for Skjønhalsen boligfelt fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-

9. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 17.08.2017 sak 80/17 

 
Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 godkjennes forespørsel om oppstart av reguleringsplan for 

Skjønhalsen.  

 

Enstemmig. 

 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 17.08.17: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 godkjennes forespørsel om oppstart av 

reguleringsplan for Skjønhalsen. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av 

reguleringsplanen for Sjønhalsen (PLANID: 1620201708), som vist på planbeskrivelse datert 26.05.2021, 

planbestemmelser datert 22.04.2021 og plankart datert 13.01.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger. 
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Vedlegg: 

 
1. Planbeskrivelse, datert 26.05.2021  

2. Planbestemmelser, datert 22.04.2021  

3. Plankart, målestokk: 1:1200, datert 13.01.2021  

4. Vedlegg: ROS-analyse 

5. Vedlegg: VA-plan 

6. Vedlegg: Natur- og miljøinvertering 

7. Vedlegg: Flora og fauna vurdering 

8. Vedlegg: Geoteknisk vurdering 

9. Notat: NIN-kartlegging 

10. Trekking av innsigelse 

 

Saksopplysninger: 

 

Planforslaget 
Planforslaget er utarbeidet av On Arkitekter og Ingeniører AS på vegne av Esse AS. Revidert forslag 

ble mottatt hos kommunen 23.04.2021. 

 

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende infrastruktur. Man 

ønsker å etablere småhusbebyggelse som står i stil med øvrig bebyggelse i nærområdet, i tillegg er det 

satt av noen tomter for konsentrert boligbebyggelse. Planlagt utbygning er ca. 40 nye boenheter i 

området. Planområdet er stort (ca. 57 daa) og det vil ta mange år før hele området er utbygd, det blir 

derfor lagt opp til en trinnvis utbygning. 

Beliggenhet, eksiterende forhold 
Området ligger på Sjønhalsen, ca. 13 km fra Sistranda kommunesenter i Frøya kommune. Planområdet 

er i dag ubebygd med unntak av Sjønhalsen kretshus. Fjellet er synlig flere steder i planområdet og 

vegetasjonen består stort sett av lyng og myr. Nærmeste bebyggelse er stort sett konsentrert vest for 

kretshuset og består av tradisjonell småhusbebyggelse i 1 og 2 etasjer. 

Nærmeste butikk, skole og barnehage ligger på Dyrøya, ca. 3 km nord for planområdet. Buss er eneste 

alternativ for kollektivtransport. 

Forhold til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bebyggelse og anlegg. Tiltaket er i tråd med overordnet 

planverk. 

Førstegangsbehandling 
Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske 

tjenester, sak 91/20, 15.10.2020. Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 

27.10.2020, frist for merknader ble satt til 11.12.2020. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 
14.03.17 Anmodning om oppstartsmøte mottatt Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
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fra ON arkitekter foreslått planavgrensning 

04.12.17 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Stian Aspaas Haugen 
(Arealplanlegger), Sondre Bakke 
(Arealplanlegger), Bjørnar Grytvik 
(Avdelingsleder VA). Forslagstiller: Stig Atle 
Moe (ON Arkitekter og ingeniører), Helge 
Stranden. Tiltakshaver: Oddvar Stranden. 

13.12.17 Varsel om oppstart Brev sendt til naboer og sektormyndighetene 

15.12.17 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 01.02.2018 

12.02.18 Planprogram godkjent Kommunen godkjenner planprogrammet 

08.05.18 Planprogram vedtatt Behandling av planprogrammet 

25.06.20 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 
kommer med merknader 

13.08.20 Planforslag sendes på internhøring På høring internt i kommunen 

23.12.20 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes ON 
arkitekter 

25.06.20 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 
merknadene som er gitt 

15.10.20 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

27.10.20 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn 
til 
naboer og sektormyndigheter 

11.12.20 Høringsfrist utløpt Det er kommet innsigelse fra Statsforvaltning i 
løpet av høringstiden 

23.04.21 Revidert planforslag mottatt 
 

Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 
merknader fra sektormyndighetene 

03.05.21 Forespørsel om tilbaketrekking av 
innsigelsen 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 
innsigelsen 

21.05.21 Trekking av innsigelser av myndighetene Statsforvaltning trekker sin innsigelse 

  Planen behandles i planutvalget   

  Planen egengodkjennes i Kommunestyret   

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 27.10.2020 til 11.12.2020. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 
Trøndelag 
fylkeskommune 

09.11.20 Trafikkforhold 
Det å legge opp til en utvikling der 
beboere stort sett har fylkesvegen å 
forholde seg til ved ferdsel mellom 
naboer og til og fra tettstedsfunksjonene, 
er av trafikksikkerhetsmessige hensyn 
svært lite 
ønskelig. Det foreligger ingen planer om å 
endre på fylkesvegen, fartsgrensen eller 
bygge gang- og sykkelveg. 
Reguleringsplanen viser en byggegrense 
på 15 meter mot Fv6466, og en gang- 
sykkelveg til bussholdeplass ved 
eksisterende avkjørsel. Byggegrensen er i 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saknr: 114/21 

tråd med Trøndelag fylkeskommunes 
vegstrategi, hvor fv. 6466 er kategorisert 
som en veg med funksjonsklasse E, med 
byggegrense 15 meter. 
Reguleringsbestemmelse § 7.3 angir 
følgende rekkefølgekrav: 
Gang- og sykkelvei samt bussholdeplass 
med plattform må være på plass før det 
gis brukstillatelser/ferdigattest for 
boligene. 
Det tillates oppført inntil 5 boenheter før 
rekkefølgekravet om ny busslomme med 
plattform blir gjeldende, mens 
rekkefølgekravet om ny gang- og 
sykkelvei blir gjeldende når det skal 
bygges på tomtene som ligger øst i 
planområdet og som naturlig vil bruke 
gang- og sykkelveien som «snarvei» til 
busslomma. 
 
Dagens avkjørsel til planområdet har 
tilstrekkelig sikt og stigningsforhold. Ut fra 
overnevnte går Trøndelag fylkeskommune 
ikke imot planforslaget. 
 
Plankartet må påtegnes siktsoner i 
avkjørsel. Bygging av busslomme og gang- 
og sykkelveg langs fv. 6466 krever en 
gjennomføringsavtale med Trøndelag 
fylkeskommune. 
 
Kulturminner 
Minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe 
spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), skal arbeidet stanses og 
fylkeskommunen varsles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Siktsoner påtegnes i plankart. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
Dette er sikret gjennom § 3.2 
i planbestemmelsene. 

Statens vegvesen 17.11.20 Statens vegvesen registrerer at 
boligområdet nå er innarbeidet i 
kommuneplanens arealdel med marginale 
vurderinger i forhold til ‘Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging’. Vi er 
fornøyde med at det er regulert inn en 
busslomme, jf. vårt brev av 03.01.2018, 
men optimalt sett burde den vært 
lokalisert etter avkjørselen til 
boligområdet. Imidlertid ser vi at det ville 
berørt en privat eiendom i så stor grad at 
løsningen som er valgt er akseptabel. 
Statens vegvesen viser videre til uttalelse 
fra Trøndelag fylkeskommune av 
09.11.2020 når det gjelder realisering av 
planen. 

Tas til orientering. 
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Vurderinger av trafikksikkerhet og 
framkommelighet knyttet til fylkesveg er 
fra årsskiftet Trøndelag fylkeskommunes 
ansvarsområde, jf. vårt brev til 
kommunene av 9. desember i fjor Opphør 
av sams vegadministrasjon – viktig 
informasjon til våre samarbeidspartnere. 
Statens vegvesen vil imidlertid fortsatt 
kunne bistå kommunene med vår 
kompetanse i lys av vårt sektoransvar for 
vegtrafikk. 

 
Tas til orientering. 

Norges vassdrags- 
og 
energidirektorat 
(NVE) 

27.11.20 NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i 
denne saken. 

Tatt til orientering. 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

08.12.20 Støy og støv 
Det er tatt inn i bestemmelsene at 
Retningslinje for behandling av støy T-
1442/2016 skal legges til grunn ved 
utbygging av området, og det er satt 
grenseverdier for støynivå. Det er bra. Det 
er lagt opp til en etappevis utbygging, slik 
at noen boenheter kan være tatt i bruk 
når det skal bygges ut videre. 
Bestemmelsen om støy og støv i 
anleggsfasen burde derfor vært 
tydeligere. Også i denne bestemmelsen 
må T-1442/2016 legges til grunn, i tillegg 
til Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. 
Vårt faglige råd er at det tas inn i 
bestemmelse § 3.1 a) at T-1442/2016 og 
T-1520 skal legges til grunn. 
 
Naturmangfold 
Kystlynghei er ført opp som 
utrydningstruet (EN) på Artsdatabankens 
rødliste for naturtyper. Dersom kvaliteten 
er god nok er naturtypen i tillegg en 
utvalgt naturtype, jf. Forskrift om utvalgte 
naturtyper § 3 punkt 6. Området må 
kartlegges med tanke på kystlynghei. Det 
må i tillegg kartlegges for nedbørsmyr da 
denne naturtypen er nært truet (NT) på 
rødlista for naturtyper. Side: 2/3 
Fylkesmannen fremmer med hjemmel i 
pbl § 5-4 og med bakgrunn i T-2/16 
innsigelse til planen inntil området er 
naturtypekartlagt og vurdert i henhold til 
nml § 7. Kunnskap om hvilket 
naturmangfold som kan påvirkes av 
tiltaket må innhentes, og effekten av 
påvirkningen må vurderes, jf. 
naturmangfoldloven (NML) § 7. 
 

Tas til etterretning. 
§ 3.1 skrives om slik at T-
1332/2016 og T-1520 legges 
til grunn under anleggsfasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Nødvendige 
tilleggsundersøkelser og 
vurderinger knyttet til 
kystlynghei og nedbørsmyr i 
området utføres. 
Fylkeskommunen kommer 
med presisering av hvilke 
undersøkelser/vurderinger 
som er nødvendige etter 
dialog med Miljødirektoratet. 
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Klima og klimatilpasning 
Det er positivt at det stilles rekkefølgekrav 
til at Gang- og sykkelvei samt 
bussholdeplass med plattform må være 
på plass før det gis brukstillatelser/ 
ferdigattest for boligene. Vi er skeptiske 
til at det tillates oppført inntil 5 
boenheter før rekkefølgekravet om ny 
busslomme med plattform blir gjeldende. 
Dersom det drar ut i tid før det blir bygd 
flere enn 5 enheter vil boligområdet 
kunne bli stående uten bussholdeplass i 
mange år, noe som er svært uheldig. Vårt 
faglige råd er at setningen som sier at det 
tillates 5 boenheter før rekkefølgekravet 
om ny busslomme blir gjeldende, tas ut. 
 
Vi kan ikke se at tiltak eller virkemidler for 
å redusere utslipp av klimagasser, ivareta 
klimatilpasning som hensyn, eller tiltak for 
mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging er innarbeidet i planen. 
Vårt faglige råd er at disse temaene blir 
vurdert. I vår uttalelse til varsel om 
oppstart påpekte vi at etablering av nye 
boliger her, i stor avstand fra 
kommunesenteret, vil kunne medføre en 
vesentlig økning i bilbruk. Dette må 
vurderes særlig da Fylkesmannen mener 
utbygging her vil utfordre målsettingen i 
SPR-BATP, og hva økt transport som følge 
av etableringen vil kunne bety i forhold til 
mål om å redusere klimagassutslipp. Vi 
kan ikke se at temaet er vurdert utover at 
det er beskrevet at det ofte går buss forbi. 
Vårt faglige råd er at dette belyses bedre. 
 
Det går ikke tydelig fram om overvann 
skal ledes i lukkede vannledninger eller 
om det skal gå i åpne grøfter. Vårt faglige 
råd er at det tas inn i bestemmelsene at 
overvann bør løses på overflaten og ikke 
gjennom overvannsnettet. God 
overvannshåndtering er viktig både for å 
sikre robuste anlegg som kan håndtere 
forventede klimaendringer som økt 
nedbørintensitet og –mengde. 
 
Massebalanse 
Vi kan ikke se at mellomlagring og 
sluttdisponering av jord- og steinmasser 
som ikke er forurenset er vurdert. Det bør 
synliggjøres at dette er vurdert. 
 
Fremmede arter 
Det går fram av planbeskrivelsen og 

 
Tas til orientering. 
Kommunen mener at det 
nåværende rekkefølgekravet 
om at det tillates 5 boenheter 
før krav om ny busslomme 
ikke bør fjernes. Dette for å 
sikre økonomien i prosjektet 
dersom etterspørselen etter 
boliger blir lavere enn 
forventet. 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Vurderinger av hvordan 
planen påvirker mål om å 
redusere klimagassutslipp, 
evt. tiltak for effektiv 
energibruk og hvordan 
klimatilpassing er ivaretatt 
legges inn i planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
Overvannshåndtering er 
diskutert med VA-avdelingen 
i kommunen. Slik kommune 
ser det er dette tilstrekkelig 
dekket. 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Vurdering legges inn i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
Tas til etterretning. 
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naturkartleggingen at det er registrert 
både sitkagran og bergfuru i planområdet. 
Dette er arter som lett kan spres til andre 
steder i planområdet om de ikke blir 
effektivt fjernet. Det bør tas inn et unntak 
for fremmede, skadelige arter i 
bestemmelse § 6 Grønnstruktur -
naturområde, slik at sitka eller bergfuru 
kan fjernes dersom artene skulle spres til 
dette arealformålet. 
 
Det må utvises stor forsiktighet for å 
unngå at fremmede, skadelige arter 
etablerer seg i området. Det bør 
innarbeides rekkefølgebestemmelser som 
sier at masse som fraktes inn i området 
skal være uten frø og plantedeler av 
fremmede, skadelige arter. Videre bør det 
settes bestemmelse som sier at masse 
som fraktes ut av området skal 
mellomlagres eller deponeres på en slik 
måte at ikke frø eller plantedeler fra de 
fremmede, skadelige artene som er 
registrert i området kan spres videre. 
 
Det bør også tas inn i bestemmelse § 7.1 
og § 5.3 at arealene ikke skal tilplantes 
med fremmede, skadelige arter. 

Følgende legges inn under 
fellesbestemmelser: 
«Fjerning av uønskede arter 
tillates. Uønskede arter 
defineres som arter som til 
enhver tid er oppført på 
«fremmedartslista» til 
Artsdatabanken». 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Legges inn i 
planbestemmelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Legges inn i 
planbestemmelsen. 

 

Innsigelser 
Det er varslet 1 innsigelse til planen fra Statsforvalteren i Trøndelag. Innsigelsen gjelder kartlegging av 

naturtyper i området og vurdering ihht. Nml §7. 

Innsigelsen er hensyntatt gjennom NiN-kartlegging utført av Natur og Samfunn AS. Notatet 

konkluderer at naturmangfoldet er lite basert på at det totale arealets størrelse er under 50.000 

kvadratmeter. Det er ingen rødlistearter som er observert, og ingen er registrert fra tidligere. Området er 

ikke tresatt, men sitkagran, bergfuru, rogn og asal ble observert i området. Kystlyngheia varierer 

mellom grunne fjellpartier med fattige kystlynghei-arter. Polygonen med kystlynghei har kvaliteten 

vurdert som «Lav verdi», etter variablene i Miljødirektoratets instruks. 

Trekning av innsigelse: Kommunen har fått bekreftelse på at varslet innsigelse fra myndigheten er 

trukket. 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn: 

1. Det legges inn hensynssone – frisiktsone (140). 

2. Det inkluderes i generelle bestemmelser at T-1442/2016 og T-1520 skal legges til grunn for 

planarbeidet. 

3. Det inkluderes i generelle bestemmelser tiltak om at det tillates fjerning av uønskede arter. 

4. Det spesifiseres i bestemmelsene at arealene skal ikke tilplantes med fremmede, skadelige arter 

(§5.3, §8.1). 

5. Det legges inn §8.5 om massehåndtering. 

6. Det inkluderes i planbeskrivelsen kapitler §6.16 Klima og miljø og §6.17 Massebalanse. 

7. Beskrivelsen oppdateres med ny vurdering iht. Nml §§8-12, etter NiN-kartlegging. 
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Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 

med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. 

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

 

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering 

Planprogrammet for området ble godkjent i kommunestyret 08.05.2018. Planinitativet fremmes av On 

arkitekter og ingeniører AS. Det ønskes regulert et område på ca. 57 daa til boligformål med tilhørende 

areal til lek, grønnstruktur og infrastruktur. Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging 

av ca. 40 boenheter, fordelt på frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. 

Forslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det er dermed ikke krav om 

konsekvensutredning med planprogram jf. Plan- og bygningsloven § 4-2. 

Etter kommunedirektørens vurdering gir planforslaget et godt og trygt bomiljø med gode bokvaliteter. 

Nærhet til sjøen og gode muligheter til friluftsliv er positivt mtp. folkehelse. 

Kommunedirektøren mener at planforslaget delvis kommer i konflikt med hensynene i de statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det er ca. 3 km til nærmeste 

barnehage, skole og dagligvare. Det er ikke fortau eller gang og sykkelvei langs denne veien. Det er også 

ca. 13 km til Sistranda med bredere handelstilbud. Det er et politisk mål og stimulere til levende grender 

gjennom kommuneplanens samfunnsdel, og det er lagt opp til boligutbygging i området i 

kommuneplanens arealdel. Kommunedirektøren vurderer det derfor slik at det denne typen planer kan 

tillates for å nå målet om å opprettholde levende grender. 

Konklusjon 

I henhold til Pbl §12-12, egengodkjenner Frøya kommune reguleringsplanen for Sjønhalsen 

boligområde. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

24.06.2021 

Arkivsaksnr: 

19/737 

Sak nr: 

115/21 

Saksbehandler: 

Espen Skagen 

Arkivkode: 

PLAN 5014201902 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

15/20 Formannskapet 21.01.2020 

84/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 15.10.2020 

95/20 Kommunestyret 29.10.2020 

59/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 10.06.2021 

115/21 Kommunestyret 24.06.2021 

 

KLAGE - REGULERINGSPLAN SIHOLMEN  

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
Klagen tas ikke til følge. 

 

Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 10.06.2021 sak 59/21 

 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. 

 

Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.10.2020 sak 95/20 

 

Vedtak: 

 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å egengodkjenne reguleringsplanen 

for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 13.08.2020 og 

planbeskrivelse datert 03.01.2020. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger.  

 

Nytt avsnitt i 4.1 a) 

 

Det skal avsettes minimum 42 parkeringsplasser som kan benyttes til eksisterende småbåthavn . 

 

Nytt strekpunkt i 8.1 
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Nødvendig parkeringsplasser for å betjene eksisterende, samt utvidelse av småbåthavn. 

 

 
Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 29.10.20: 

 

Rep. Geir Egil Meland ba om vurdering av sin habilitet da han er styremedlem i Siholmen AS 

Rep. Geir Egil Meland ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Følgende forslag til endring i planbestemmelsene ble fremmet av Kommunedirektøren: 

 

Nytt avsnitt i 4.1 a) 

Det skal avsettes minimum 42 parkeringsplasser som kan benyttes til eksisterende småbåthavn. 

Nytt strekpunkt i 8.1 

Nødvendig parkeringsplasser for å betjene eksisterende, samt utvidelse av småbåthavn. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 15.10.2020 sak 84/20 

 

Vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommunestyre å egengodkjenne reguleringsplanen 

for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 13.08.2020 og 

planbeskrivelse datert 03.01.2020. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og gjøre evt. 

mindre rettinger.  

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.01.2020 sak 15/20 

 

Vedtak: 
1. Formannskapet ved planutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter 

plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

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

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

Enstemmig. 

 

 
Formannskapets behandling i møte 21.01.20: 

 

 

Rep Geir Egil Meland ba om vurdering av sin habilitet da han er styremedlem i styret av 

Siholmen. 

Rep. Geir Egil meland ble enstemmig vurdert inhabil. 
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Forslag til vedtak: 

 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg: 

 
1. Klage på vedtak - melding 

2. Klage på vedtak - klage 

3. Merknad på reguleringsplan (innsigelse) 

4. Politisk vedtak – sluttbehandling 

5. Samlet saksfremstilling 

6. Saksprotokoll 

7. Naboliste – høring og offentlig ettersyn 

8. Naboliste – varsel om planarbeid 

 

Forkortelser: 

Fvl- Forvaltningsloven 

KPD- Kommunedelplanen for Sistranda 

Pbl- Plan- og bygningsloven 

KST – Kommunestyret 

 

Klagefrist og klageinteresse: 

Klagen er vurdert fremsatt rettidig, jf. fvl. § 29. Klager er direkte berørt da bygning ligger 

innenfor det områder som er regulert. Kommunen vurderer derfor at klager har rettslig 

klageinteresse, jf. fvl. § 28 første ledd. 

 

Saksopplysninger: 

Frøya kommune mottok anmodning om oppstartsmøte for reguleringsplan på Siholmen den 

15.03.2019. Oppstartsmøte ble holdt 29.03.2019. 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt av ON Arkitekter 29.04.2019, etter 

naboliste utarbeidet av Frøya kommune. Frist for å komme med merknader ble satt til 

01.06.2019. 

 

Reguleringsplanen ble sendt til høring og offentlig ettersyn 27.01.2020 og fristen for å komme 

med merknader ble satt til 06.03.2020. 

Klager fremmer «innsigelse» til planen 22.10.2020, syv dager før saken skal sluttbehandles i 

Kommunestyret, 29.10.2020. Melding om egengodkjenning av reguleringsplanen ble sendt ut 

04.11.2020. 

 

«Innsigelsen» kom mellom behandling i HOAT og sluttbehandling i Kommunestyret, og ble 

ikke behandlet da merknaden kom etter at høringsfristen er utløpt. Kommunestyret ble 

orientert om merknaden, men tok således ikke stilling til denne. 
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Klage: 

Kommunen mottok klage på vedtak i sak 95/20, behandlet i KST 29.10.2020, den 16.11.2020. 

Fester av gnr. 23, bnr. 8, fnr. 2, Brynhild Vavik, heretter omtalt som klager, anfører at klager 

ikke har mottatt noe informasjon omkring arbeidet med reguleringsplanen. Det anføres videre 

fra klager at det har kostet kommunen lite å tatt kontakt og gjennomført møte med klager, der 

en kunne fått informasjon om rettigheter og konsekvenser ved planarbeidet. 

 

Klager ønsker at hennes «innsigelse» av 22.10.2020 skal tas til følge, og som minimum 

vurderes på lik linje med andre høringsinnspill. 

 

Rettslig utgangspunkt: 

Underinstansen, her kommunen, skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. De kan 

oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet, jfr. fvl. § 33 andre ledd. 

 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt 

naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til 

reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig jfr. pbl. § 12-10. 

 

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til 

vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser 

til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er 

tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er 

ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny 

behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen. 

 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med 

kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det 

er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret. 

 

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9, jf. § 12-12. 

 

Kommunedirektørens vurdering: 

Klager anfører i klagen om at «innsigelsen» 22.10.2020 tas til følge og som minimum vurderes 

på lik linje med andre høringsinnspill. 

 

Kommunedirektøren vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at nabo, fester eller gjenboer 

ikke har innsigelsesmyndighet i plansaker, jf. pbl. § 5-4. «Innsigelsen» vil heretter omtales som 

merknaden. 

 

Klager anfører i merknaden av 22.10.2020 at klager ikke kan se å ha mottatt noe varsel og 

ønsker å bli hørt i saken. Videre anføres det i klage 16.11.2021 at kommunen burde tatt 

kontakt med klager på grunnlag av antall berørte aktører og klagers høye alder. 

 

ON arkitekter kunngjorde oppstart av reguleringsarbeid i lokalavisen Hitra-Frøya den 

03.05.2019. Det ble den 29.04.19 sendt ut varsel til myndigheter, naboer, festere og gjenboere, 

i tillegg til at det også ble annonsert på kommunens hjemmeside.  
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Annonse i HF: 

  
Faksimile: Lokalavisa Hitra-Frøya 3. mai 2019 

 

Kommunen behandlet planforslaget i Formannskapet 21.01.2020. Planen ble lagt ut til høring 

og offentlig ettersyn i perioden 27.01.2020 – 06.03.2020.  

 

Kommunen kan ikke se at det har kommet noen signaler fra klager om møte. Klager anfører at 

artikkel i avisen har blitt oppfattet som utkast til hvordan Siholmen kunne utvikles og ikke til 

en konkret reguleringsplan som var i prosess mot godkjenning. Kommunedirektøren mener at 

det er av klagers egen interesse å selv ta initiativ til et møte med kommunen når hun så 

artiklene i lokalavisen, dersom det er ønskelig med mer informasjon. Kommunen kan ikke ta 

stilling til hvilke parter som har interesse av avklareringsmøter utover det som er satt som krav 

til varsling i plansaker, jf. pbl, eller ta stilling til dette basert på partens alder. 

 

Kommunen kan ikke se at det er kommet noen henvendelser fra klager før 22.10.2020. 

Deretter mottok kommunen klagen som nå behandles, datert 15.11.2020 og mottatt her 

16.11.2020. 

 

Det er på det rene at kommunen har holdt seg til kravet om varsling ved at klager har fått 



Saknr: 115/21 

varsel om oppstart av planarbeid 29.04.2019 og at klager fikk tilsendt brev når saken ble sendt 

til høring og offentlig ettersyn 27.01.2020. 

 

  
Faksimile: Utklipp av kommunens adresseliste ifb. høring og offentlig ettersyn. Komplett liste over naboer og 

gjenboere ligger vedlagt i saken.  

 

Naboliste brukt ved utsendelse til varsel om oppstart ligger vedlagt i saken. 

 

Klager anfører videre at «en vedtatt reguleringsplan for området som ikke inneholder bygget 

det gjelder for 23;8;2 vil forringe eiendommens verdi dramatisk da den ikke lengre vil være 

omsettbar til andre i realitet enn Frøy Eiendom AS. Frøy Eiendom AS vil da kunne ha langt 

større innvirkning på eiendommens verdi enn ‘markedsverdi’ som er regulert i 

festekontrakten. Eier vil av denne årsak motsette seg reguleringsplanen da den vil medføre et 

større tap. Eier vil også være bundet av reguleringsplan for eventuell annen utvikling av 

eiendommen.» 

 

I KDP vedtatt 01.10.2018 er området der bygningen befinner seg avsatt til sentrumsformål. I 

reguleringsplanen er bygget regulert til sentrumsformål, og delvis næringsbebyggelse. 

 

Kommunedirektøren kan ikke se at dette skulle forringe verdien, da bygget fortsatt er fullt 

omsettbart. Reguleringen av området har ikke på noen måte lagt noe hinder for fremtidig bruk 

av bygget, da arealformålet i reguleringsplanen er det samme som i KDP.  

 

Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon på hva som er markedsverdien på bygget, hverken 

før eller etter regulering. Det finnes derfor ikke noe håndfast for denne påstanden utover det at 

klager mener at bygget ikke er omsettbar, noe som kommunen fremholder at er en feiltolkning 

av resultatet av en regulering av området, og således en feil konklusjon.  
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Utsnitt 1: KDP (bygning markert med rødt) Utsnitt 2: Reguleringsplan for Siholmen 

 

Oppsummering: 

Kommunedirektøren har gjennomgått saken og saksdokumentene, og finner ikke at det er 

begått saksbehandlingsfeil i nevnte reguleringsplansak. Kommunen kan dokumentere at saken 

er varslet for oppstart av planarbeid, at planen er sendt på høring og at planen er lagt ut til 

ettersyn i lokalavisen.  

 

Når det gjelder momentet om verdifall på eiendommen er dette en påstand som ikke lar seg 

bevise, all den tid det ikke fremkommer noen prisantydning av markedsverdien for bygget før 

og etter regulering. En prisantydning må være gjort av fagperson i et eiendomsfirma eller 

lignende. Hvilke avtaler som klager og utbygger har, og vil kunne ha i fremtiden er av en slik 

privatmessig karakter at kommunen ikke kan ta stilling til dette. 

 

Klagen har ikke ført frem. 

 

Konklusjon 

Klagen har ikke ført frem. Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig 

avgjørelse. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

124/21 Formannskapet 15.06.2021 

116/21 Kommunestyret 24.06.2021 

 

SALMAR SALG AV EIENDOM GNR 15 BNR 101  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommune selger gbnr 15/101 - 40.590 kvm - areal i Nordskag Industriområde til SalMar 

AS, org.nr. 958 973 306, til en kjøpesum av 10.400.000 kr 

2. Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing 

3. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

4. Det settes krav om tilbakeføring av tomt/ areal til kommunen dersom det ikke er satt i gang 

bygging innen to år etter vedtaksdato/ tildelingsdato 

5. Veirettigheter skal tinglyses 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til grunn 

7. I henhold til punkter over, delegeres ansvar for utarbeidelse og inngåelse av kjøpekontrakt til 

kommunedirektøren 

        8.   Frøya kommune overfører drifts- og vedlikeholdsansvar for veien til Salmar. Det startes prosess    

              for omklassifisering fra kommunal til privat vei i egen prosess. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 124/21 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommune selger gbnr 15/101 - 40.590 kvm - areal i Nordskag Industriområde til SalMar AS, 

org.nr. 958 973 306, til en kjøpesum av 10.400.000 kr 

2. Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing 

3. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

4. Det settes krav om tilbakeføring av tomt/ areal til kommunen dersom det ikke er satt i 

gang bygging innen to år etter vedtaksdato/ tildelingsdato 

5. Veirettigheter skal tinglyses 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til 

grunn 

7. I henhold til punkter over, delegeres ansvar for utarbeidelse og inngåelse av 

kjøpekontrakt til kommunedirektøren 
        8.   Frøya kommune overfører drifts- og vedlikeholdsansvar for veien til Salmar. Det startes prosess    

              for omklassifisering fra kommunal til privat vei i egen prosess. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 15.06.21: 

 

Følgende omforente forslag til nytt pkt. 8 i vedtak ble fremmet: 

 

8.  Frøya kommune overfører drifts- og vedlikeholdsansvar for veien til Salmar. Det 

startes prosess for       omklassifisering fra kommunal til privat vei i egen prosess.  

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommune selger gbnr 15/101 - 40.590 kvm - areal i Nordskag Industriområde til SalMar AS, 

org.nr. 958 973 306, til en kjøpesum av 10.400.000 kr 

2. Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing 

3. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

4. Det settes krav om tilbakeføring av tomt/ areal til kommunen dersom det ikke er satt i gang bygging 

innen to år etter vedtaksdato/ tildelingsdato 

5. Veirettigheter skal tinglyses 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til grunn 

7. I henhold til punkter over, delegeres ansvar for utarbeidelse og inngåelse av kjøpekontrakt til 

kommunedirektøren 

 

Vedlegg: 
 

 Henvendelse fra SalMar 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått henvendelse fra SalMar om kjøp av resterende del av eiendommen 

gbnr 15/ 101 på Nordskaget. 

 

Forhandlingsutvalget har hatt flere møter med representanter fra SalMar de siste månedene. 

Utgangspunkt i hele prosessen har vært selvkostprinsippet.  
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Byggeregnskap 
 

Byggeregnskapet (2009) ser ut som følger: 

 

Grunnerverv og erstatninger 4 508 609 

Kjøp av veggrunn 100 000 

Advokathonorar og utgifter til Tingretten 616 387 

Prosjektering/ byggeledelse - konsulenthonorar 1 690 884 

Prosjektledelse 260 000 

Entreprenørkostnader 28 519 144 

Total 35 695 024 

    

Momskompensasjon 6 346 659 

    

Ny total 29 348 365 

 

Opparbeidelsen av Nordskag Industriområde ble finansiert som følger: 

Låneopptak (2006) 26 500 000 

Momskompensasjon 6 346 659 

Tomtesalg 1 800 000 

Nytt låneopptak 1 048 365 

  35 695 024 

 

Erverv 
 

Et areal på totalt 62 daa ble ervervet i forbindelse med etableringen av Nordskag 

Industriområde. Ca 35 daa ble ervervet av Innovamar i 2009. I avtalen mellom kommunen og 

Innovamar hadde Innovamar en opsjonsavtale på restarealet.  



Saknr: 116/21 

 

  Kvm 

Dagfinn Nordskag 939,00 

Dagfinn Nordskag 13 582,00 

Oddmund Sivertsen 1 510,10 

Roy Tore Vaaden 346,00 

Erling Nordskag 4 644,80 

Gunnar Nordskag 490,70 

Kristian Kristiansen 2 959,00 

Gunnar Nordskag m fl 22 061,70 

Signy og Olvar Volden 10 988,40 

Kåre Kristiansen 4 900,00 

Totalt ervervet areal 62 421,70 

 

Ervervskostnadene beløper seg til: 

 

  Kr 

Grunnerverv og erstatninger 4 508 609 

Kjøp av veggrunn 100 000 

Advokathonorar og utgifter til Tingretten 616 387 

Total 5 224 996 

    

Ervervskostnader pr kvm (2007) 83,70 

 

 

 

Nytt areal 
 

Opparbeidelse av næringsarealet omfattet også av fylling i sjø. Arealet ble utvidet med ca 13 

daa.: 

 

Areal 2009 62 421,70 

    

Areal 2021   

Ervervet 2009 35 238,00 

NV fylling i sjø 16 390,00 

Langs Industriveien  22 720,00 

Vei fra hovedvei til Innovamar 1 480,00 

  75 828,00 

    

Utøket areal 13 406,30 
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Opparbeidelseskostnader 
 

 

  Kr 

Prosjektering/ byggeledelse - konsulenthonorar 1 690 884 

Prosjektledelse 260 000 

Entreprenørkostnader 28 519 144 

Total 30 470 028 

    

Momskompensasjon 6 346 659 

    

Grunnlag for opparb. kostnad pr kvm 24 123 369 

    

    

OPPARBEIDET AREAL Kvm 

Ervervet 2009 (Innovamar 15/108) 35 238 

Opparbeidet område 16 390 

Veiareal 1 480 

Total 53 108 

    

Opparbeidelseskostnader pr kvm (2009) 454,23 

 

 

 

Beregning av pris 
 

Flerer faktorer påvirker beregning av kvm-pris: 

 

 Ervervskostnader 

 Opparbeidelseskostnader 

 Nytt eller eksisterende areal 

 

For nytt areal, dvs fylling i sjø, inngår ikke ervervskostnader (areal 1a). For areal som er 

ervervet og opparbeidet inngår både ervervs- og opparbeidelseskostnader (areal 1b samt areal 

for vei – areal 3). For ikke opparbeidet areal (areal 2) er det kun ervervskostader. Dette gir oss 

følgende kvm-priser pr areal: 
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  Pris pr areal Kvm Pris 

1a NV - fylling i sjø     

  Opparbeidelseskostnader 13 406,30 454,23 

      454,23 

        

  Pris pr areal Kvm Pris 

1b NV - eksisterende areal     

  Ervervskostnader (diff erverv - nytt areal) 2 983,70 83,70 

  Opparbeidelseskostnader 2 983,70 454,23 

      537,93 

        

  Pris pr areal Kvm Pris 

2 Langs Industriveien      

  Ervervskostnader 22 720,00 83,70 

      83,70 

        

  Pris pr areal Kvm Pris 

3 Vei fra hovedvei til Innovamar     

  Ervervskostnader 1 480,00 83,70 

  Opparbeidelseskostnader 1 480,00 454,23 

      537,93 

 

 

Total ervervskostnad 
 

1a. NV fylling i sjø 13 406,30 454,23 6 089 544 

1b. NV eksisterende areal 2 983,70 537,93 1 605 022 

2. Langs Industriveien  22 720,00 83,70 1 901 664 

3. Vei fra hovedvei til Innovamar 1 480,00 537,93 796 136 

 Tot kvm 40 590,00   10 392 366 

 

 

Forhandlingsutvalget har forhandlet frem en total pris på 10.400.000 kr (avrundet), forutsatt 

politisk godkjenning. Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing. 

 

SalMar har på eget initiativ oppgradert og asfaltert Industriveien. Gjennnom drøftinger er det 

omforent at denne investeringen dekkes av Frøya kommune. Totale kostnader med utbedringen 

beløper seg til kr. 2.604.666,15 (2.600.000 kr avrundet). Dekning av kostnader fremmes i egen 

sak. 
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Ved salg av Industriveien til SalMar, må veirettigheter ivaretas. Det gjelder til kommunens 

egne installasjoner som planlagt renseanlegg og pumpestasjon, til næringseiendommer som i 

dag har veiaksess fra Industriveien samt til eksisterende og fremtidige private eiendommer 

langs Industriveien. 

 

 

Vurdering: 

 

Erverv av tilleggsarealet på Nordskag Industriområde er en forutsetning for SalMar og 

Innovamars videre ekspansjon på Frøya. Kommunedirektøren er positiv til at salget 

gjennomføres og tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune selger gbnr 15/101 - 40.590 kvm - areal i Nordskag Industriområde til 

SalMar AS, org.nr. 958 973 306, til en kjøpesum av 10.400.000 kr 

 Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing 

 Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

 Det settes krav om tilbakeføring av tomt/ areal til kommunen dersom det ikke er satt i 

gang bygging innen to år etter vedtaksdato/ tildelingsdato 

 Veirettigheter skal tinglyses 

 Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til 

grunn 

 I henhold til punkter over, delegeres ansvar for utarbeidelse og inngåelse av 

kjøpekontrakt til kommunedirektøren 

 



Saknr: 117/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

24.06.2021 

Arkivsaksnr: 

21/1254 

Sak nr: 

117/21 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

223 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

125/21 Formannskapet 15.06.2021 

117/21 Kommunestyret 24.06.2021 

 

INDUSTRIVEIEN - DEKNING AV KOSTNADER FOR VEDLIKEHOLD 2021  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommune dekker kostnaden for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

2. Totalkostnad for tiltaket beløper seg til 2.600.000 kr 

3. Kostnaden finansieres over prosjekt Tomtesalg, prosjektnummer 551332 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 125/21 

 

Vedtak: 
 

1. Frøya kommune dekker kostnaden for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

2. Totalkostnad for tiltaket beløper seg til 2.600.000 kr 

3. Kostnaden finansieres over prosjekt Tomtesalg, prosjektnummer 551332 
 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune dekker kostnaden for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

2. Totalkostnad for tiltaket beløper seg til 2.600.000 kr 

3. Kostnaden finansieres over prosjekt Tomtesalg, prosjektnummer 551332 

 

Vedlegg: 
 

 Kostnader vedlikehold Industriveien 1 

 Kostnader vedlikehold Industriveien 2 

 

Saksopplysninger:   

 

Industriveien – fra hovedveien og ned til Innovamar – er en hardt belastet vei. Den har krevd 

jevnlig vedlikehold og reasfaltering siden etableringen av Innovamar i 2009. I 2020 ble 

Industriveien oppgradert og reasfaltert.  
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Frøya kommune har vært i forhandlinger med SalMar om kjøp av resterende areal i Nordskag 

Industriområde. Kommunen har kommet til enighet med SalMar og saken skal til politisk 

behandling i juni 2021. Denne saken ses i sammenheng med salg av eiendommen gbnr 15/ 101 

til SalMar. 

 

Som veieier har kommunene tatt en stor del av drifts- og vedlikeholdskostnadene for 

Industriveien, selv om det er trafikken til/ fra Innovamar som står for den store belastningen av 

veien, med vedlikeholdskostnader som følge. Ved salg av Industriveien overføres drifts- og 

vedlikeholdsansvar til SalMar. 

 

SalMar har på eget initiativ oppgradert og asfaltert Industriveien. Gjennnom forhandlinger er 

det omforent at denne kostnaden dekkes av Frøya kommune og at kommunen selger en vei 

som er i god stand. Totale kostnader med utbedringen beløper seg til kr. 2.604.666,15 

(2.600.000 kr avrundet). 

 

Kostnader: 

 
Faktura KN 2 587 881 

Faktura KN 16 786 

  2 604 666 

 

 

Ved salg av Industriveien til SalMar, må veirettigheter ivaretas. Det gjelder til kommunens 

egne installasjoner som planlagt renseanlegg og pumpestasjon, til næringseiendommer som i 

dag har veiaksess fra Industriveien – eksisterende og fremtidige, samt til eksisterende og 

fremtidige private eiendommer langs Industriveien. Dette ivaretas i sak om salg av eiendom - 

gbnr 15/ 101 - til SalMar. 

 

Kostnaden finansieres over prosjekt Tomtesalg, prosjektnummer 551332. 

 

Vurdering: 

 

Som en del av forhandlingene mellom SalMar og Frøya kommune, har kommunen kommet til 

enighet med SalMar om at kostnader for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

bekostes av Frøya kommune. Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune dekker kostnaden for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

 Totalkostnad for tiltaket beløper seg til 2.600.000 kr 

 Kostnaden finansieres over prosjekt «Tomtesalg», prosjektnummer 551332 

 



Saknr: 118/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

24.06.2021 

Arkivsaksnr: 

20/681 

Sak nr: 

118/21 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

GNR 30/41 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

126/21 Formannskapet 15.06.2021 

118/21 Kommunestyret 24.06.2021 

 

GNR 30 BNR 41 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV EIENDOM  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Vei-parsellen, del av gnr 30, bnr 41 selges til Frøya Næringspark for 50 kr. Pr. kvm. Endelig 

areal fastsettes ved oppmåling 

2. I kjøpeavtale mellom partene skal veiaksess til eksisterende og fremtidige eiendommer ivaretas 

3. Fremtidige kostnader for drift og vedlikehold overføres til Frøya Næringspark 

4. Frøya Næringspark betaler nødvendige gebyrer for oppmåling og tinglysing 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 126/21 

 

Vedtak: 

 
1. Vei-parsellen, del av gnr 30, bnr 41 selges til Frøya Næringspark for 50 kr. Pr. kvm. Endelig areal 

fastsettes ved oppmåling 

2. I kjøpeavtale mellom partene skal veiaksess til eksisterende og fremtidige eiendommer ivaretas 

3. Fremtidige kostnader for drift og vedlikehold overføres til Frøya Næringspark 

4. Frøya Næringspark betaler nødvendige gebyrer for oppmåling og tinglysing 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 15.06.21: 

 

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

 

Vei-parsellen, del av gnr 30, bnr 41 selges til Frøya Næringspark for 50 kr. Pr. kvm. Endelig 

areal fastsettes ved oppmåling 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Vei-parsellen, del av gbnr 30/ 41, overføres til Frøya Næringspark vederlagsfritt 

2. I kjøpeavtale mellom partene skal veiaksess til eksisterende og fremtidige eiendommer ivaretas 

3. Fremtidige kostnader for drift og vedlikehold overføres til Frøya Næringspark 
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4. Frøya Næringspark betaler nødvendige gebyrer for oppmåling og tinglysing 

 

 

Vedlegg: 
 

 Søknad fra Frøya Næringspark 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya Næringspark er under stadig utvikling og de har foretatt reguleringsendring av 

eksisterende reguleringsplan for Nesset industriområde. De har planlagt for utlegg av marina 

for utleie til servicebåter, for oppdrettsvirksomhet samt for private småbåtplasser. Tiltaket 

innebærer også bygging av lager på land. 

 

Økt virksomhet medfører økt transport og trafikk på veien fra Nesset kai og inn i deres 

område. Veien eies i dag av Frøya kommune. Veien har i mange år ikke vært prioritert av 

kommunen og har ikke blitt vedlikeholdt. 

 

De ønsker derfor å overta veien, og dermed overta drifts- og vedlikeholdsansvaret. De viser 

også til at veiarealet da blir en naturlig utvidelse av deres eksisterende areal. De ønsker å 

overta veien vederlagsfritt. 

 

 
 

Det er i dag to eiendommer som har veiaksess via nevnte vei. I avtale mellom Frøya 

Næringspark og Frøya kommune skal veiaksess for eksisterende og fremtidige grunneiere i 

varetas. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er positiv til at Frøya Næringspark overtar vei-parsellen som omsøkt. De 

har foretatt reguleringsendirng som ivaretar deres fremtidige utviklingsbehov og parsellen blir 

en naturlig utvidelse av deres eksisterende eiendom. 
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Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Vei-parsellen, del av gbnr 30/ 41, overføres til Frøya Næringspark vederlagsfritt 

 I kjøpeavtale mellom partene skal veiaksess til eksisterende og fremtidige eiendommer 

ivaretas 

 Fremtidige kostnader for drift og vedlikehold overføres til Frøya Næringspark 

 Frøya Næringspark betaler nødvendige gebyrer for oppmåling og tinglysing 

 



Saknr: 119/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

24.06.2021 

Arkivsaksnr: 

17/3132 

Sak nr: 

119/21 

Saksbehandler: 

Øyvor Helstad 

Arkivkode: 

V70 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

34/18 Formannskapet 27.02.2018 

17/18 Kommunestyret  

86/19 Formannskapet 28.05.2019 

37/20 Formannskapet 18.02.2020 

574/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 15.11.2020 

123/21 Formannskapet 15.06.2021 

119/21 Kommunestyret 24.06.2021 

 

OPPRYDDING AV HOGSTAVFALL - FORPROSJEKT MED MASKINELL HOGST 

AV SITKAGRAN I OMRÅDET FLATVAL-SISTRANDA  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommune gjennomfører ekstra opprydding etter Forprosjektet med maskinell hogst av 

sitkagran i området Flatval-Sistranda.  

 

2. Frøya kommune gjennomfører alternativ 2 for opprydding, hvor hogstavfallet samles i hauger i 

teigen, som beskrevet i saksframlegget.   

 

3. Frøya kommune bevilger kr 370 000,- som tilleggsbevilgning til Forprosjekt med maskinell 

bekjempelse av sitkagran Flatval-Sistranda.  

 
Ny prosjektramme er etter dette kr 5 440 000 som føres på prosjektnr 510371: Forprosjekt 

bekjempelse av sitkagran Flatval - Sistranda.  

 

Midlene tas fra disposisjonsfondet som pr 07.06.2021 har en saldo på kr 78 202 385,-   

Ny saldo blir etter dette kr 77 832 385,- 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 123/21 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommune gjennomfører ekstra opprydding etter Forprosjektet med maskinell hogst av sitkagran 

i området Flatval-Sistranda.  

 

2. Frøya kommune gjennomfører alternativ 2 for opprydding, hvor hogstavfallet samles i hauger i teigen, 

som beskrevet i saksframlegget.   

 

3. Frøya kommune bevilger kr 370 000,- som tilleggsbevilgning til Forprosjekt med maskinell 

bekjempelse av sitkagran Flatval-Sistranda.  
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Ny prosjektramme er etter dette kr 5 440 000 som føres på prosjektnr 510371: Forprosjekt bekjempelse 

av sitkagran Flatval - Sistranda.  

 

Midlene tas fra disposisjonsfondet som pr 07.06.2021 har en saldo på kr 78 202 385,-   

Ny saldo blir etter dette kr 77 832 385,- 

 

Enstemmig. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.02.2020 sak 37/20 

 

Vedtak: 

 
Frøya kommune gjennomfører forprosjekt med maskinell hogst i området Flatval-Sistranda. Hogsten vil 

foregå i 3 måneder på senhøsten 2020 med forventet uttak av 3000 m3 sitkagran.  

 

Forprosjektet skal evalueres og gi erfaringer for hvordan sitkagrana i Frøya kommune kan fjernes med 

maskinell hogst. 

 

Forprosjektet finansieres med avsatte midler fra havbruksfondet til bekjempelse av sitkagran. 

Planlegging og forarbeid igangsettes våren 2020.  

 

Forprosjektet forutsetter aktiv deltakelse fra grendalag/frivillighet og grunneiere. 
 

Enstemmig. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.05.2019 sak 86/19 

 

Vedtak: 
Frøya kommune har behov for økt kunnskap om sitkagranas utbredelse og volum i kommunen, og 

bestiller en skogtakst/kartlegging av sitkagran og buskfuru fra Allskog. 

 

Med bakgrunn i kartleggingen bes rådmannen utarbeide en handlingsplan for bekjempelse av sitkagran 

og eventuelt buskfuru i kommunen. 

 

Kartleggingen dekkes fra mottatte tilskuddsmidler fra fylkesmannen. 

 

Enstemmig. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.02.2018 sak 34/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 27.02.18: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune gjennomfører ekstra opprydding etter Forprosjektet med maskinell 

hogst av sitkagran i området Flatval-Sistranda.  

 

2. Frøya kommune gjennomfører alternativ 2 for opprydding, hvor hogstavfallet samles i 

hauger i teigen, som beskrevet i saksframlegget.   

 

3. Frøya kommune bevilger kr 370 000,- som tilleggsbevilgning til Forprosjekt med 

maskinell bekjempelse av sitkagran Flatval-Sistranda.  

 

Ny prosjektramme er etter dette kr 5 440 000 som føres på prosjektnr 510371: 

Forprosjekt bekjempelse av sitkagran Flatval - Sistranda.  

 

Midlene tas fra disposisjonsfondet som pr 07.06.2021 har en saldo på kr 78 202 385,-   

Ny saldo blir etter dette kr 77 832 385,- 

 

 

Vedlegg: 

 
Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Forprosjekt med maskinell hogst i området Flatval-Sistranda er i avsluttende fase.    

 

Det er hogd ca. 4 300 m3 omsettbart virke, og ca. 50 000 trær. Dette er fordelt teiger med 

ulike størrelser og som har berører nærmere 450 eiendommer.  

 

Tett inntil bebyggelse og i hager er det gjort en stor grad av opprydding. I områder som er mer 

lik en ordinær hogst, er hogstavfallet blitt liggende igjen i teig. Med hogstavfall menes greiner, 

kvist, kapp og flis. Omsettbart virke er tatt ut av teig.  

 

Underveis og etter endt hogst viser det seg at forventning til opprydding i teig er større enn 

hva som er blitt gjennomført. Det er den 18.05.2021 orientert i formannskapet om erfaringer i 

forprosjektet med maskinell hogst av sitkagran i området Flatval - Sistranda, og formannskapet 

har bedt om en sak med forslag til hvordan en ytterligere/ekstra opprydding kan foregå.  

 



Saknr: 119/21 

Det anses som naturlig å sette opp to alternativer for opprydding. Begge alternativene gjelder 

maskinell rydding, det som praktisk kan plukkes opp med skogsmaskin. 

 

 

Vurdering: 

 

Alternativ 1:  

Hogstavfall samles sammen og kjøres ut av teigen.   

 

Alt hogstavfall som normalt kan samles opp maskinelt blir kjørt ut av teig. Det benyttes 

skogsmaskin med tømmerklo. Kjøres ut til vei, omlastes til lastebil og kjøres til sentral plass for 

videre behandling. Flising eller brenning av hogstavfall.   

 

Alternativet gir mye kjøring i teig og i adkomst til teig. Det må påregnes nye kjørespor og 

skader som må utbedres. Risikerer store mengder flis som også må håndteres, det foreligger 

ingen klar løsning for dette pr i dag, annet enn at det kjøres til deponi annet sted i landet.   

 

Alternativet medfører mye håndtering. Forprosjektet ser ingen praktisk løsning på dette 

alternativet, da det ikke har lykkes å finne aktuelle steder hvor hogstavfallet kan kjøres, 

mellomlagres eller flises. Forprosjektet har heller ingen pris på dette, men kan signalisere at 

dette vil gi vesentlige kostnader sett opp mot det som allerede er tilført og benyttet i 

forprosjektet.   

 

   

Alternativ 2:  

Hogstavfall samles og legges i hauger i teigen.  

 

I all skogbestand hvor det er avvirket skog kjøres hogstavfall sammen i hauger. Skogbestand 

defineres i denne sammenheng til grupper av trær med omsetningsbart virke.  

 

Hauger av hogstavfall kan være inntil ca. bredde X lengde X høgde (10m x10 m x 4m). Antall 

hauger vil variere med størrelse på skogbestandet.  

 

Hauger skal plasseres innenfor det enkelte hogstfelt/ bestand, og slik at de er minst synlig og til 

minst mulig sjenanse for omgivelsene forøvrig. Alle grunneiere skal i forkant kontaktes for 

avtale om plassering av hauger. Avtalt plassering skal kunne dokumenteres.  

 

Hogstavfall skal samles i hele skogbestandet, men avgrenses til det som normalt kan plukkes 

maskinelt uten ekstra manuell innsats.   

 

Stubber med spjær skal renskjæres. Høge stubber kappes lavere. Høg stubbe vil i denne 

sammenheng normalt defineres som >50 cm over høyeste rotbein. Spjær og kapp anses som 

hogstavfall og samles i hauger.  

 

Alternativ 2 vil medføre mindre kjøring med skogsmaskiner, og mindre maskinelt utstyr blir 

nødvendig.   

 

Forprosjektet anbefaler at alternativ 2 velges utført, og for gjennomføring av dette bes det om 

tilleggsbevilgning på kr. 370 000,-. 
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Det presiseres at det for begge alternativ gjelder at opprydding utføres maskinelt. Dette betyr 

at det ikke vil bli “støvsugd” for alt hogstavfall, slik at mindre greiner/ kvister som er 

utilgjengelig for normal oppsamling med tømmerklo må påregnes at blir liggende igjen.  Uten 

at dette skal medføre vesentlig sjenanse eller generell uframkommelighet i teigen. Spesielt vil 

dette gjelde der hogstavfall tidligere er samlet i kjøreveier for skogsmaskiner, for å skåne 

terrenget ved kjøring. Der vil noe av hogstavfallet være nedkjørt og ikke tilgjengelig for den 

type oppsamling som her legges til grunn.   

 

Alternativ 2 vil medføre at den enkelte hogstteig vil framstå som generelt framkommelig og 

ryddig, bortsett fra hvor hauger av hogstavfall legges. Det vil legges vekt på at det ryddes for 

framkommelighet i turstier, og mye brukte friluftsområder.   

 

Hvis det er enkeltgrunneiere som ikke vil ha ekstra opprydding, kan ikke disse påtvinges dette. 

Det må da i så fall foreligge en skriftlig bekreftelse på dette, og vi forutsetter at dette ordnes i 

forbindelse med entreprenørs kontakt med de enkelte grunneiere i forkant av rydding. Det 

gjøres oppmerksom på at det allerede er gjort noen slike avtaler mellom grunneiere og 

entreprenør, uten at dette nødvendigvis er allment kjent.   

 

Forprosjektet ser det som en ubetinget fordel at oppryddingsjobben utføres av den allerede 

engasjerte totalentreprenøren for prosjektet. Denne har all historikk i hogsten som er utført på 

den enkelte eiendom, og har et forhold til mange av grunneierne hvor det skal utføres ekstra 

rydding. Å tilføre ny entreprenør for denne jobben anses heller ikke å være økonomisk 

fordelaktig. Det er innhentet tilbud fra inneværende entreprenør, som det i etterkant er 

forhandlet på for å komme fram til akseptabel pris.   

 

For utførelse av alternativ 2 anses forprosjektet at totalkostnaden vil beløpe seg til  

kr. 600 000,- eks mva. Forprosjektet ønsker i tillegg å gå til anskaffelse av enkelt utstyr for 

bekjempelse av småplanter, i samarbeid med frivilligheten. I tillegg forventes det noen 

kostnader avslutningsvis i forprosjektet knyttet til handtering av grunneieravtaler. Totalt 

beløper dette seg til ca. kr. 70 000,-.  

 

Prognosen for sluttregnskap for allerede kontraherte arbeider ser i skrivende stund ut til å 

medføre en rest i disponible midler på kr. 300 000,-.  

 

I sum medfører dette et behov for å tilføre 370.000,- som tilleggsbevilgning til forprosjektet.   

 

I gjennomføringen av forprosjektet har kommunen både før og under hogst hatt kontakt med 

grendalagene. Det har også vært gjennomført befaring med Flatval grendalag i sluttfasen av 

hogsten.   

 

I etterkant av orienteringen i formannskapet 18.05 er det gjennomført møte med Flatval og 

Hamarvik grendalag den 26.05.2021. Dette for å få en tilbakemelding på hvordan grendalagene 

ser på en ekstra opprydding. Det ble i denne sammenhengen mest snakk om alternativ 2, da 

dette anses som mest realistisk å gjennomføre.   

 

Tilbakemeldingen i møte var fra begge lag at dette er noe de ser positivt på, og at dette kan 

være med å gi et resultat som både grunneiere og innbyggere for øvrig kan akseptere. Flatval 

grendalag har i tillegg meldt tilbake etter møtet at de ønsker at kommunens saksbehandler står 
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for all kontakt med grunneiere i forkant og underveis i oppryddingsjobben. Til det siste vil 

forprosjektet presisere at det anses som mest fordelaktig at denne funksjonen fortsatt tillegges 

entreprenør. Dette mye på grunn av den tidligere kontakten entreprenør har hatt med berørte 

grunneiere.  

 

Oppryddingen planlegges gjennomført i inneværende barmarksesong. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en bærekraftig bruk 

av naturressursene. 

 

 Igangsette tiltak mot uønskede arter (svarteliste), med fokus på mink og sitkagran. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Midlene tas fra disposisjonsfondet som pr 07.06.2021 har en saldo på kr 78 202 385,-   

Ny saldo blir etter dette kr 77 832 385,- 
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MILJØRISIKOANALYSE- OG BEREDSKAPSANALYSE MOT AKUTT 

FORURENSNING, 2020 - 2021  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Frøya kommune tar både Miljørisikoanalyse- og Beredskapsanalyse mot akutt forurensning til 

orientering.  

 

Resultatene fra analysen skal legges til grunn i revideringsarbeidet med Brann- og 

Ulykkesberedskapsplanen, samt i kommunens helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalyse ved dennes neste 

rullering. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 122/21 

 

Vedtak: 

 
Frøya kommune tar både Miljørisikoanalyse- og Beredskapsanalyse mot akutt forurensning til orientering.  

 

Resultatene fra analysen skal legges til grunn i revideringsarbeidet med Brann- og Ulykkesberedskapsplanen, 

samt i kommunens helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalyse ved dennes neste rullering. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tar både Miljørisikoanalyse- og Beredskapsanalyse mot akutt forurensning til 

orientering.  

 

Resultatene fra analysen skal legges til grunn i revideringsarbeidet med Brann- og 

Ulykkesberedskapsplanen, samt i kommunens helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalyse ved 

dennes neste rullering. 
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Saksopplysninger:  

 

Det Interkommunale Utvalget mot Akutt forurensning i Sør-Trøndelag (IUA) utfordret våren 

2020 sine medlemskommuner til å gjennomgå beredskapen mot akutt forurensning.  

 

I Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 43 første ledd, så står 

det følgende om kommunal og statlig beredskap:  

 

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt 

forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og 

som ikke dekkes av privat beredskap etter §§ 40-42.  

 

Videre så følger det av § 48 at Statsforvalteren kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens 

oppfyllelse av plikter pålagt gjennom forurensningsloven. Det er gjennom denne lovparagrafen 

at IUA igangsatte prosessen i 2020.  

 

Arbeidet har vært todelt, og har resultert i en miljørisikoanalyse- og en beredskapsanalyse mot 

akutt forurensning, som begge ligger vedlagt.  

 

Miljørisikoanalysen ble laget for å gi et overblikk over potensielle akutte 

forurensningssituasjoner som kan oppstå i kommunen. Beredskapsanalysen tar så disse 

situasjonene og ser om den lokale beredskapen har tilstrekkelig personell, kompetanse og 

utstyr per dags dato.  

 

Miljørisikoanalysen og beredskapsanalysen ble utarbeidet i hhv. 2020 og 2021 av to forskjellige 

arbeidsgrupper.  

 

Organisering av arbeidet  

Arbeidet med etablering av dimensjonerende hendelser mot akutt forurensning ble utført av 

følgende arbeidsgruppe i 2020:  

 

Leder  

Lars Christian Larsen, Personvernombud  

 

Medlemmer  

Johann Pettersen, Brannsjef  

Øyvor Helstad, Fagleder landbruk, natur og miljø  

  

Arbeidet med gjennomgang av kommunens beredskap mot akutt forurensning ble utført av 

følgende arbeidsgruppe i 2021:  

 

Leder  

Anders Hekland, Kommuneplanlegger  

 

Medlemmer  

Johann Pettersen, Brannsjef  

Kitt Julie Hansen, Virksomhetsleder Plan, Miljø og Forvaltning.  

Øyvor Helstad, Fagleder landbruk, natur og miljø  
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 Videre har kommunen også fått bistand av IUA i arbeidet med begge analysene.  

 

Forhold til overordna planverk  

Analysene er gode verktøy for den kommende revisjonen av kommunens Brann- og 

Ulykkesberedskapsplan (Beredskapsplan). Videre vil analysene også bli del av grunnlaget for 

kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (Helhetlig ROS) og analysene planlegges 

rullert samtidig med denne i fremtiden.  

 

Vurdering  

 

For en naturkommune som Frøya er tilstrekkelig beredskap mot akutt forurensing en 

høyaktuell problemstilling. Med et rikt naturmangfold, samt næringsaktører som trenger et 

forurensningsfritt operasjonsområde, så er det viktig at eventuelle hendelser kan reageres på 

raskt og effektivt.  

 

I Miljørisikoanalysen ble det etablert ni dimensjonerende hendelser med akutt forurensning:  

 

S1. Grunnstøting av kystfraktbåt i naturvernområde (Froan).  

 

S2. Overfylling på tankanlegg i naturvernområde (Froan).  

 

S3. Utslipp fra tankanlegg ved kai.  

 

G1. Hydraulikklekkasje fra en vindturbin.  

 

G2. Hydraulikklekkasje fra en anleggsmaskin.  

 

G3. Nedgravde petroleumstanker privat og/eller næring der det oppstår lekkasje.  

 

E1. Overfylling av drivstofftank ved vannkilde.  

 

E2. Gjødselkjeller landbruk, ukontrollert utslipp grunnet bygningssvikt.  

 

V1. Uhell med tankbiler som inneholder større mengder drivstoff  

 

I Beredskapsanalysen så ble disse hendelsene analysert fra kommunens beredskapsmessige 

standpunkt.  Funnene i analysen viser at det er tre hendelsestyper som ikke har tilstrekkelig 

beredskap, og ytterligere fire hvor hendelser i spesielle scenarier ikke har tilstrekkelig 

beredskap.  

 

I hovedsak så er det mangel på egnede fartøy som hurtig kan bringe mannskaper og utstyr til 

Øyrekka, samt bistå i arbeidet på hendelsesstedet, som er utslagsgivende. Samtidig så ser en 

også at kompetanse ved spesielle hendelser (islagt vann), droner for økt oversikt og større 

lager av tilgjengelig beredskapsmateriale og bekledning vil kunne løfte eksisterende beredskap 

fra dagens situasjon.  

 

Analysen ser på situasjonen når hendelse faktisk har skjedd, og tar derfor ikke for seg 

eventuelle virkninger fra forebyggende arbeid. Likevel er det svært viktig å presisere at det 

beste verktøyet mot akutt forurensning er godt forebyggende arbeid. Med et godt grunnlag, 
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opparbeidet ved forebyggende arbeide, vil eventuelle hendelser bli mindre kritiske og dermed 

lettere å redusere påvirkningen fra.  

 

Men uavhengig av hvor godt forebyggende arbeid en gjør, så må beredskapen være 

tilstrekkelig når ulykker først skjer. Per dags dato har Frøya kommune mangler i sin beredskap 

som må dekkes, før kommunen tilfredsstiller kravet gitt i Forurensningslovens §43.  

 

Konklusjon  

 

Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune tar både Miljørisikoanalysen og 

Beredskapsanalysen mot akutt forurensning til orientering. Videre så må resultatene fra 

analysen brukes i revideringsarbeidet med Brann- og Ulykkesberedskapsplanen, samt i 

kommunens helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalyse når denne rulleres neste gang. 
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PRINSIPPER FOR FRØYA KOMMUNE VED SØKNADER OM KOMMUNAL 

OVERTAKELSE, DRIFT OG MONTERING AV VEGLYS  

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommune avslår  

a. Søknader om å overta driften av veglys langs fylkeskommunale veger da dette anses som 

et fylkeskommunalt ansvar, jfr Veglovens § 20 

b. Søknader om å overta driften av veglys langs private veger  

 

2. Søknader om å overta driften av eksisterende veglys langs kommunale veger innvilges, betinges 

av at det tildeles økonomisk ramme til overtakelse. 

a. Saken fremmes som en del av kommunens budsjettforhandlinger 

 

3. Etableringen av nye veglysanlegg langs kommunale veger behandles som separate saker etter 

søknad,  

a. Saken fremmes som en del av kommunens budsjettforhandlinger. 

 

Kommunedirektøren bes oppstarte revidering av hovedplan for veg og trafikksikkerhetsplan.  

Disse planene vil være førende for det videre arbeide med veglys langs offentlig veg. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 10.06.2021 sak 67/21 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommune avslår  

a. Søknader om å overta driften av veglys langs fylkeskommunale veger da dette anses som et 

fylkeskommunalt ansvar, jfr Veglovens § 20 

b. Søknader om å overta driften av veglys langs private veger  

 

2. Søknader om å overta driften av eksisterende veglys langs kommunale veger innvilges, betinges av at 

det tildeles økonomisk ramme til overtakelse. 

a. Saken fremmes som en del av kommunens budsjettforhandlinger 

 

3. Etableringen av nye veglysanlegg langs kommunale veger behandles som separate saker etter søknad,  

a. Saken fremmes som en del av kommunens budsjettforhandlinger. 

 

Kommunedirektøren bes oppstarte revidering av hovedplan for veg og trafikksikkerhetsplan.  
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Disse planene vil være førende for det videre arbeide med veglys langs offentlig veg. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune avslår  

a. Søknader om å overta driften av veglys langs fylkeskommunale veger da dette anses 

som et fylkeskommunalt ansvar, jfr Veglovens § 20 

b. Søknader om å overta driften av veglys langs private veger  

 

2. Søknader om å overta driften av eksisterende veglys langs kommunale veger innvilges, 

betinges av at det tildeles økonomisk ramme til overtakelse. 

a. Saken fremmes som en del av kommunens budsjettforhandlinger 

 

3. Etableringen av nye veglysanlegg langs kommunale veger behandles som separate saker 

etter søknad,  

a. Saken fremmes som en del av kommunens budsjettforhandlinger. 

 

Kommunedirektøren bes oppstarte revidering av hovedplan for veg og trafikksikkerhetsplan.  

Disse planene vil være førende for det videre arbeide med veglys langs offentlig veg. 

 

Vedlegg: 

 
Sak 16/273 – Overtakelse av veglys lang gamle fylkesveger 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken gjelder søknader om å overta, drifte og montere veglys lang veier på Frøya. 

Kommunedirektøren legger med dette frem en prinsippsak om dette, slik at kommunen har et 

forankret utgangspunkt for å behandle slike forespørsler og søknader. 

 

Kommunen har mottatt søknader som gjelder både kommunale, fylkeskommunale og private 

veier. 

 

Fylkeskommunale veger 

Kommunen har over lengre tid jobbet med at fylkeskommunen skal overta veglys som i dag 

driftes av grendelagene lang fylkesveiene. Dette har vært en langvarig prosess, og 

kommunaldirektøren vil fortsette å jobbe mot fylkeskommunen med dette.  

 

Det er flere veglyslag som ønsker overtakelse her, bl.a. Hamarvik, Titran, Måsøval m.fl. 

Prinsipielt ønsker ikke kommunedirektøren at kommunen skal overta veglys langs 

fylkeskommunen. Dette er et klart ansvar som er tillagt fylkeskommunen. Det er også noe 

Anne Grete Skevik fra Statens vegvesen skriver til kommunen 08.07.2019; «Skal prøve å få 

alle anlegg langs FV714 overtatt». 

Videre står det også i veglovens § 20: 
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§ 20.Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehald og drift av riksvegar, her 

òg utgiftene til eigedomsinngrep. Eit statleg utbyggingsselskap for veg ber desse utgiftene for 

riksvegar som selskapet har ansvaret for. Fylkeskommunen ber desse utgiftene for fylkesvegar og 

kommunen for kommunale vegar. 

 

Kommunedirektøren foreslår derfor at alle søknader om å overta driften av veglys langs 

fylkeskommunale veger, blir avslått med denne begrunnelse.  

 

Kommunen vil fortsatt være med som en aktør for at fylkeskommunen skal overta dette 

ansvaret, og ha dette som tema i fora med fylkeskommunen der kommunen deltar. 

 

Private veger 

Kommunen har også mottatt søknader om å overta og montere veglys langs private veger. 

Veglys lang veger er et positivt trafikksikkerhetstiltak, men om kommunen skal påta seg denne 

rollen langs private veger ser kommunedirektøren på som en utfordrende og ressurskrevende 

oppgave. Det blir også utfordrende å skille på hvilke private veger som eventuell skal få 

montert veglys og eller bli overtatt av kommunen. Kommunedirektøren foreslår derfor at 

veglysanlegg langs private veger blir ivaretatt av de som eier og bruker veien. 

 

Kommunale veger 

Veglys langs kommunale veger er kommunens oppgave. Eventuelle etableringer av nye anlegg 

er også kommunens oppgave. Nye anlegg får bevilgning fra kommunestyret gjennom vanlig 

behandling, og driftes av kommunens driftsavdeling. 

 

Unntaksvis kan kommunen overta private bygde anlegg på kommunale veger. Hvis et privat 

initiativ ønsker å montere og bygge veglys langs en kommunal veg, kan kommunen overta 

driften av dette anlegget etter at dette er ferdig montert, under forutsetning at kapitalkostnaden 

og monteringen skjer i privat regi, og at de følger gjeldende regler for slike anlegg. 

 

Kommunedirektøren er i gang med å få revidert og utarbeidet hovedplan for veg og revidering 

av trafikksikkerhetsplan. Disse vil legge tydelige føringer på etablering av veglys m.m. også jfr. 

denne sak. 

 

Vurdering 

 

Kommunedirektøren tilråder følgende: 

 

 Frøya kommune avslår søknader om å overta driften av veglys langs fylkeskommunale 

veger da dette anses som et fylkeskommunalt ansvar, jfr Veglovens § 20  

 Frøya kommune avslår søknader om å overta driften av veglys langs private veger  

 Søknader om å overta driften av eksisterende veglys langs kommunale veger foreslås 

innvilget, betinget av tildelt økonomisk ramme til overtakelse. Saken fremmes da som 

en del av kommunens budsjettforhandlinger 

 Etableringen av nye veglysanlegg langs kommunale veger behandles som separate saker 

etter søknad. Saken fremmes som en del av kommunens budsjettforhandlinger. 

 Kommunedirektøren bes oppstarte revidering av hovedplan for veg og 

trafikksikkerhetsplan. Disse vil være førende for det videre arbeide med veglys langs 

offentlig veg. 
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DIGITALISERINGSSTRATEGI FRØYA KOMMUNE 2021-2024  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
 

 Digitaliseringsstrategi for Frøya kommune – 2021-2024 vedtas som vedlegg til denne saken 

 Kommunedirektøren nedsetter styringsgruppe og arbeidsgrupper. 

 Det fremmes forslag til årlig handlingsplan: 

o Forslag til aktiviteter 

o Prioriteringer 

o Finansiering av tiltak 

 Midler avsatt til dette formålet fra havbruksfondet disponeres til å engasjere/ansette nødvendig 

kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet. 

 Formannskapet skal løpende holdes orientert om fremdrift i arbeidet 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 121/21 

 

Vedtak: 
 

 Digitaliseringsstrategi for Frøya kommune – 2021-2024 vedtas som vedlegg til denne saken 

 Kommunedirektøren nedsetter styringsgruppe og arbeidsgrupper. 

 Det fremmes forslag til årlig handlingsplan: 

o Forslag til aktiviteter 

o Prioriteringer 

o Finansiering av tiltak 

 Midler avsatt til dette formålet fra havbruksfondet disponeres til å engasjere/ansette nødvendig 

kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet. 

 Formannskapet skal løpende holdes orientert om fremdrift i arbeidet 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 
 Digitaliseringsstrategi for Frøya kommune – 2021-2024 vedtas som vedlegg til denne saken 

 Kommunedirektøren nedsetter styringsgruppe og arbeidsgrupper. 

 Det fremmes forslag til årlig handlingsplan: 

o Forslag til aktiviteter 

o Prioriteringer 

o Finansiering av tiltak 

 Midler avsatt til dette formålet fra havbruksfondet disponeres til å engasjere/ansette nødvendig 

kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet. 

 Formannskapet skal løpende holdes orientert om fremdrift i arbeidet 

 

 

Vedlegg: 
 

Digitaliseringsstrategi Frøya Kommune 2021-2024 

 

Saksopplysninger:   

 
Det vi opplever av digitale, teknologiske endringer i stadig raskere tempo, er i ferd med å omforme det 

samfunnet vi lever. Det snakkes og skrives mye om begrepet digitalisering både innad i kommunen via 

informasjon, forskrifter, lover, stortingsmeldinger fra regjering og departement.  

Vedlagte forslag til digitaliseringsstrategi for Frøya kommune er et forsøk på å gjøre tydeligere hva 

digitalisering innebærer, og hvordan vi ønsker å bruke digitalisering framover i Frøya kommune til å 

endre og forbedre våre tjenester. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og 

forbedre. Det handler om å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. 

Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og skal bidra til å øke 

produktiviteten. 

Utvikling av digital kompetanse (digital transformasjon) hos medarbeidere og ledere, krever at en jobber 

systematisk og kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre arbeidsprosesser, samt ha fokus på 

forbedringer og gevinster gjennom organisasjonsutvikling og endringsledelse. 

Nåsituasjonen for Frøya kommune når det gjelder digitale tjenester, er at ansatte må forholde seg til 

flere ulike systemer for å få gjennomført sine arbeidsoppgaver. Innbyggerne må ofte gå fra nettsted til 

nettsted for å skaffe seg informasjon og få utført digitale tjenester.  

Det er stor variasjon i hvilken grad offentlige virksomheter ser tjenester i sammenheng og har satt seg 

inn i brukernes behov. IT i praksis for 2019 viser at digitaliseringen øker i offentlig sektor, men at det 

stagnerer i utviklingen av avanserte digitale tjenester til brukerne (1). 

Andre undersøkelser viser at brukeropplevelsen er fragmentert og at tjenestene er lite sammenhengende. 

Spesielt gjelder dette når tjenesteleveransene går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Brukerne 

ønsker seg mer sømløse digitale tjenester, også i saker som går på tvers av virksomheter (2). 

Det som skjer i nær fremtid et bl.a at helse- og mestringsstjenestene i Frøya kommune skal forberede 

seg på å ta i bruk den kommende Helseplattformen som det er vedtatt opsjonstiltredelse på. Dette vil 

innebære en dyptgripende og omfattende gjennomgang av arbeidsprosesser, tjenester og læring i 

sektoren. Samtidig opplever vi en rivende utvikling av teknologier som kan ha stor betydning for 

innbyggernes trygghet, mestring og sosiale fellesskap framover. Disse teknologiene må settes inn i en 

organisasjonsmessig og faglig sammenheng slik at en oppnår reelle gevinster både for kommunen og for 
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innbyggerne. Vi må forsterke læringsarbeidet for alle medarbeidere for å klare dette. Samtidig må vi 

forsøke å bidra til at innbyggerne opplever teknologimestring. 

Om strategien 

Tegningen i figur 2 illustrerer sammenhengen mellom digitaliseringsstrategi og IKT-strategi. Øverst gir 

kommunens digitaliseringsstrategi føringer for alt IKT-arbeid i kommunen. Nederst er grunnmuren som 

vi bygger «Den digitale kommunen» på (IKT-strategien). Søylene er tjenesteområdenes 

delstrategier/handlingsplaner. Disse må følge føringene i digitaliseringsstrategien og bygges på IKTs 

strategier (må samsvare med utvikling av plattform og infrastruktur). 

 

 

 

Figur 2 

 

Organisering av digitaliseringsarbeidet: 

For å følge opp og gjennomføre digitaliseringsstrategien foreslår kommunedirektøren at midler avsatte 

til havbruksfondet disponeres til å engasjere nødvendig kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet i 

Frøya kommune. I dette arbeidet vil vi ha behov for en type kompetanse som har forståelse for både 

organisasjonsutvikling, fag, offentlig virksomhet og teknologi/digitalisering.  

Det anbefales at det settes ned en styringsgruppe som skal lede arbeidet med digitalisering i Frøya 

kommune. Mandatet til gruppa skal være å koordinere og styre kommunens arbeid med digitalisering, 

opprette handlingsplan, sette mål og gjøre prioriteringer.  

Videre er det behov for at det settes ned en arbeidsgruppe som kan være navet i implementeringen av 

nye digitale løsninger, og være med å utarbeide handlingsplaner og gevinstrealiseringsplaner.  
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Kommunedirektøren foreslår at disse gruppene sammensettes administrativt. 

Gruppe Medlemmer Mandat 

Politisk  Kommunestyret 

 

 

 

 

Formannskapet  

 

 

 

 

 

 

Overordnet ansvar 

Vedtak om finansiering 

Vedta prioriteringer 

 

 

Holdes løpende orientert 

Administrativt 

 

Styringsgruppe 

Utnevnes av kommunedirektør; 

 

Leder digitalisering 

Økonomisjef 

Kommunalsjefer 

Stabssjef 

IKT 

HR 

Evt andre 

Koordinere og prioritere 

 

Administrativt 

 

Arbeidsgrupper 

Utnevnes av kommunedirektør;  

 

Leder digitalisering 

Ansatte i ulike virksomheter 

Ressurspersoner 

Brukerrepresentanter 

Evt. andre 

Utarbeide handlingsplaner 

Gevinstrealiseringsplaner 

Lede implementeringsarbeidet 

 

Forankring: 

Forslaget til digitaliseringsstrategi er godt forankret i organisasjonen. Det er primært utarbeidet av stab, 

men med påfølgende høringsrunder i de ulike fagforumene (forum helse, forum oppvekst, forum 

allmenne/tekniske). Alle innspill er tatt inn i strategien. 

 

Kommunedirektøren tilråder ut fra saksfremstillingen: 

 Digitaliseringsstrategi for Frøya kommune – 2021-2024 vedtas som fremlagt 

 Kommunedirektøren nedsetter styringsgruppe og arbeidsgrupper. 

 Det fremmes forslag til årlig handlingsplan: 

o Forslag til aktiviteter 

o Prioriteringer 

o Finansiering av tiltak 

 Midler avsatt til dette formålet fra havbruksfondet disponeres til å engasjere/ansette nødvendig 

kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet. 

 Formannskapet skal løpende holdes orientert om fremdrift i arbeidet 

 

Referanser (ikke vedlagt): 
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1. Den digitale borger. En kvalitativ studie av den digitale hverdagen, Kantar TNS, 2019 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/den-digitale-borger/id2637043/ 

2. Én digital offentlig sektor 

3. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 

4. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/ 
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LIK PRAKSIS - RUSKONTRAKTSARBEID FOR UNGDOM I TRØNDELAG  

 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur innstilling til kommunestyret: 

 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur støtter kommunedirektørens vurderinger, og 

ber om følgende;  

 

1. Frøya kommune viderefører samarbeidet med konfliktrådet vedrørende tidligere prosjekt «Lik 

praksis – ruskontrakts-arbeid for ungdom i Trøndelag» etter at prosjektperioden er over 

(01.06.2021) 

2. Frøya kommune dekker innkjøp av hurtigtester til bruk i ruskontraktsarbeidet – til 

ruskontrakter som konfliktrådet koordinerer, samt frivillige ruskontrakter koordinert av 

kommunen. 

3. Frøya kommune dekker egenandelen til medisinske tester inntil frikortgrensen for ungdommer 

som inngår ruskontrakt. Dette gjelder alle ungdommer som har folkeregistrert adresse i 

kommunen. 

4. Frøya kommune forplikter seg til en tverrfaglig oppfølging av ungdommer som inngår 

ruskontrakt. Dette omfatter også samhandling med fylkets videregående skoler og ungdommens 

hjemkommune. 

5. Tiltaket finansieres gjennom allerede vedtatt midler avsatt i planperioden (kr 20 000 i rammen 

til helse og mestring)  

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 08.06.2021 sak 35/21 

 

Vedtak: 

 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur støtter kommunedirektørens vurderinger, og ber om 

følgende;  

 

1. Frøya kommune viderefører samarbeidet med konfliktrådet vedrørende tidligere prosjekt «Lik praksis 

– ruskontrakts-arbeid for ungdom i Trøndelag» etter at prosjektperioden er over (01.06.2021) 

2. Frøya kommune dekker innkjøp av hurtigtester til bruk i ruskontraktsarbeidet – til ruskontrakter som 

konfliktrådet koordinerer, samt frivillige ruskontrakter koordinert av kommunen. 

3. Frøya kommune dekker egenandelen til medisinske tester inntil frikortgrensen for ungdommer som 

inngår ruskontrakt. Dette gjelder alle ungdommer som har folkeregistrert adresse i kommunen. 

4. Frøya kommune forplikter seg til en tverrfaglig oppfølging av ungdommer som inngår ruskontrakt. 

Dette omfatter også samhandling med fylkets videregående skoler og ungdommens hjemkommune. 

5. Tiltaket finansieres gjennom allerede vedtatt midler avsatt i planperioden (kr 20 000 i rammen til 

helse og mestring)  
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Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur støtter kommunedirektørens 

vurderinger, og ber om følgende;  

 

1. Frøya kommune viderefører samarbeidet med konfliktrådet vedrørende tidligere 

prosjekt «Lik praksis – ruskontrakts-arbeid for ungdom i Trøndelag» etter at 

prosjektperioden er over (01.06.2021) 

2. Frøya kommune dekker innkjøp av hurtigtester til bruk i ruskontraktsarbeidet – til 

ruskontrakter som konfliktrådet koordinerer, samt frivillige ruskontrakter koordinert av 

kommunen. 

3. Frøya kommune dekker egenandelen til medisinske tester inntil frikortgrensen for 

ungdommer som inngår ruskontrakt. Dette gjelder alle ungdommer som har 

folkeregistrert adresse i kommunen. 

4. Frøya kommune forplikter seg til en tverrfaglig oppfølging av ungdommer som inngår 

ruskontrakt. Dette omfatter også samhandling med fylkets videregående skoler og 

ungdommens hjemkommune. 

5. Tiltaket finansieres gjennom allerede vedtatt midler avsatt i planperioden (kr 20 000 i 

rammen til helse og mestring)  

 

Saksopplysninger:   

 

Den 01.04.2017 startet konfliktrådet i Trøndelag, avdeling Steinkjer, et nytt prosjekt med 

midler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Målet var å skape en lik standard vedrørende 

ruskontrakts-arbeidet som gjøres med ungdom mellom 15 og 18 år. Innfallsvinkelen var 

ungdom som har fått en påtaleunnlatelse med vilkår om ruskontrakt eller en ungdom som har 

ruskontrakt som tiltak i ungdomsoppfølging (straffegjennomføring som administreres av 

konfliktrådet). Etter sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag ble prosjektet vedtatt å favne 

hele fylket.  

 

Prosjektets hovedmandat har vært å få like rutiner innen: 

 

1. Hvilket skjema som blir brukt når ruskontrakten inngås og hvem som er ansvarlig for å 

skrive denne. 

2. Like rutiner vedrørende rustesting, hvem som har ansvar for disse og hvor de skjer. 

3. Avklaring vedrørende økonomi – vi ønsker ikke at det er ungdom som skal belastes dette 

økonomisk og prøvene skal være juridisk etterprøvbare. 

4. Avklare hvem som tar ansvar for oppfølgingssamtalene i ruskontraktene. 

5. Avklare rutiner i forhold til bruddhåndtering. 

6. Hasjavvenning som tiltak i oppfølgingssamtalene. 

7. Avklare hvem som tar ansvar for oppfølging videre etter kontraktens slutt, dersom det er et 

videre oppfølgingsbehov. 
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Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har vurdert prosjektet og innstiller på at Frøya kommune viderefører 

samarbeidet med konfliktrådet vedrørende tidligere prosjekt «Lik praksis – ruskontrakts-

arbeid for ungdom i Trøndelag» etter at prosjektperioden nå er over (01.06.2021). 

Samarbeidet vil bli formalisert gjennom en kommunal avtale og en tverrfaglig avtale. 

 

Ruskontrakts – arbeidet vurderes som forebyggende helsehjelp og vil være et tiltak som kan 

være med på å hindre en risikosituasjon for enkeltmennesket, samt samfunnet for øvrig om det 

blir etablert en rusavhengighet. Det å komme tidlig inn med det tverrfaglige samarbeidet en 

ruskontrakt innebærer, vil i noen tilfeller være avgjørende for om den enkelte fortsetter 

testing/bruk av illegale rusmidler.  

 

I prosjektperioden er det jobbet med å få en lik praksis i alle kommuner i Trøndelag der 

tilbudet skal være mest mulig forutsigbart og likt uavhengig av bostedskommune. Frøya 

kommune har i perioden fått utarbeidet rutiner, både for ruskontrakter koordinert av 

konfliktrådet og frivillige ruskontrakter, samt tatt en ansvarsfordeling lokalt – der man fordrer 

tett samarbeid mellom kommune, politi, fastleger og VGS. Ungdomskontakt står for samtalene 

og all rustesting vil for Frøya kommune foregå ved Frøya legekontor der det allerede foreligger 

gode rutiner og prosedyrer for slik testing (St. Olav har utarbeidet testrutiner i forbindelse med 

prosjektet som de vi dele med kommunene etter hvert også).  

 

Prosjektet har konsentrert arbeidet omkring aldersgruppen 15 – 18 år, men Frøya kommune 

har valgt en bredere tilnærming (inntil 25 år) og ønsker å fortsette med det. Det vil gjøres 

vurderinger fortløpende hvorvidt flere tjenester skal samarbeide og hvor en deling i alder vil 

være naturlig – ungdomskontakten vil stå for koordineringen av dette arbeidet.  

 

Ungdommenes evaluering av prosjektet er at motivasjonen går fra ytre motivasjon til indre 

motivasjon etter ca 2-3 mnd i løpet – dette viser viktigheten av samtalene. Flere rapporterer at 

det blir lettere å si nei til andre venner som ruser seg og generelt lettere å avstå fra rusmidler da 

de kan vise til at de går på urinprøver.  

 

Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør og rusforebygging er viktig å ha fokus på. 
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0-VISJON SELVMORD  

 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur innstilling til kommunestyret: 

 
1. Frøya kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å forebygge 

selvmord i vår kommune.  

2. Frøya kommunestyre ber kommunedirektøren om å arbeide videre med å utarbeide en 

handlingsplan i samarbeid med Hitra kommune, Trøndelag fylkeskommune og RVTS. Det bes 

om at handlingsplanen utarbeides i et bredt samarbeid med blant annet ungdomsråd, elevråd, 

bruker- og eldreråd og overordnet FAU.   

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 08.06.2021 sak 36/21 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å forebygge 

selvmord i vår kommune.  

2. Frøya kommunestyre ber kommunedirektøren om å arbeide videre med å utarbeide en handlingsplan i 

samarbeid med Hitra kommune, Trøndelag fylkeskommune og RVTS. Det bes om at handlingsplanen 

utarbeides i et bredt samarbeid med blant annet ungdomsråd, elevråd, bruker- og eldreråd og 

overordnet FAU.   

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å 

forebygge selvmord i vår kommune.  

2. Frøya kommunestyre ber kommunedirektøren om å arbeide videre med å utarbeide en 

handlingsplan i samarbeid med Hitra kommune, Trøndelag fylkeskommune og RVTS. 

Det bes om at handlingsplanen utarbeides i et bredt samarbeid med blant annet 

ungdomsråd, elevråd, bruker- og eldreråd og overordnet FAU.   
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Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Vi har ingen å miste 

 

Nesten to mennesker tar livet sitt hver dag i Norge. Mer enn 6000 gjør selvmordsforsøk og 

svært mange har selvmordstanker. Hvert år tar ca. 30 barn og unge selvmord. Dette er 

tankevekkende tall. I Norden er det selvmord som tar flest unge liv, mer enn kreft, 

trafikkulykker og andre sykdommer.  

 

Basert på nasjonale tall er det grunn til å tro at rundt 500 mennesker behandles for 

selvmordsforsøk hvert år i Trøndelag (4-6000 i Norge). I en rapport fra SINTEF kom det nylig 

frem at godt under halvparten av kommunene har rutiner for oppfølging av de som gjør et 

selvmordsforsøk. Det er svært beklagelig når vi vet at dette er en gruppe mennesker som har 

stor risiko for nye selvmordsforsøk. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som «en aktiv, villet handling som fører 

til døden». Årsakene til selvmord er sammensatte, men sviktende selvfølelse, høye krav til egne 

ytelser og opplevelsen av indre ensomhet er forklaringer som ofte tas i bruk.  

 

Å være åpen om psykisk helse og selvmordsproblematikk er en krevende øvelse, men det er 

viktig å tørre å være åpen om temaet. Hvordan kan vi bidra til en sunn åpenhet, en åpenhet 

som kan forebygge? Hvordan viser vi nødvendig respekt både for den som er borte, de som har 

prøvd og for de som sitter igjen, når vi snakker i offentligheten om selvmord? Åpenhet og 

forebygging er en samfunnsoppgave. Vi, fellesskapet må tørre og vi skal vise, ikke bare 

innenfor vår kommune, men i hele Trøndelag.  

 

Selvmordsforebygging må skje på mange ulike arenaer, derfor er bredt samarbeid viktig og de 

som ikke kan delta i samarbeidet bør få mulighet til å være høringsinstans i arbeidet.  

Psykiske helseproblemer er en av de store folkehelseutfordringene, og forebygging av 

selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet.  

 

Vi har ingen å miste og dette må vi si høyt og tydelig. For de som rammes kan nettopp 

opplevelsen av å være gitt opp, utenfor og mistbar, være noe av det som trekker mot 

avgrunnen. Åpenhet er lettere med en nullvisjon. Vi tror også dette legger viktige premisser for 

målrettet innsats. I møte med det sammensatte og vonde, trenger vi en klar visjon, en nullvisjon 

for selvmord. 

 

Vurdering:  

 

Årsaken til selvmord er vanskelig å forklare og er ofte en kombinasjon av mange forhold. De 

flest av de som begår selvmord har ikke oppsøkt hjelpeapparatet for problemene før de velger 

å ta sitt eget liv. Likevel kan mange selvmord forebygges.  

 

Kommunedirektøren anbefaler at selvmordsforebygging får et økt fokus i Frøya kommune for å 

bidra til økt åpenhet og synliggjøre muligheter for hjelp. Frøya kommune har innledet 

samarbeid med Hitra kommune med å utarbeide en felles plan for selvmordforebygging.  
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FRITAK SKJENKEGEBYR (BEVILGNINGS OG OMSETNINGSGEBYR) FOR 

SKJENKESTEDER I FRØYA KOMMUNE FOR ÅRET 2021 - ET TILTAK SOM 

FØLGE AV COVID-19 VIRUSET 

 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 
 Frøya kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 fra kommunens 

skjenkesteder.  

 Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 settes til kr 0,- 

 Tiltaket dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på grunn av 

koronapandemien.  

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 10.06.2021 sak 66/21 

 

Vedtak: 
 

 Frøya kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 fra kommunens 

skjenkesteder.  

 Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 settes til kr 0,- 

 Tiltaket dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på grunn av koronapandemien.  

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 fra 

kommunens skjenkesteder.  

 Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 settes til kr 0,- 

 Tiltaket dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på grunn av 

koronapandemien.  
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Vedlegg: 
 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn for saken  

I november 2019 ble et menneske for første gang, smittet med det såkalte koronaviruset. 

Det ble starten på først en alvorlig lokal epidemi i Wuhan, Kina og siden en pandemi som nå 

har nådd verdenssamfunnet, Norge og Frøya kommune.  

Viruset har siden fått navnet SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 (Corona virus disease 

2019). 12.mars innførte Norge meget omfattende tiltak for å begrense spredning av korona. 

Dette har igjen fått store konsekvenser for enkeltmennesker, næringsliv, helsetjenestene og 

øvrige kommunale tjenester. Korona-situasjonen er en svært krevende og alvorlig situasjon.  

Hverdagen er snudd på hodet – for oss som enkeltpersoner, næringsaktører, lokalsamfunn, 

nasjon og verdenssamfunn. På Frøya har flere av våre bedrifter sett seg nødt til å ty til 

permitteringer, noen har utfordringer med folk i karantene og en del har forbud mot drift. 

Dette medfører at vi har næringsaktører og ansatte som er svært bekymret for fremtiden og 

for bedriftens økonomi og for egen privatøkonomi.  

Samtidig har Frøya næringsaktører relatert til sjø og havbruk hvor produksjonen går 

tilnærmet normalt. Dette fordi de har greid å tilpasse produksjonen til svært strenge 

smitteverntiltak. Vi har også aktører som raskt har lagt om driften sin, eksempelvis 

restauranter som nå bringer produktene sine ut til folket både lokalt og regionalt. Dette gjør 

oss som samfunn bedre stilt enn i mange andre regioner.  

Likevel vil virkningene av denne krisen på sikt for Frøyasamfunnet være svært negativ, og vi 

risikerer å miste mange av de kvalitetene som lokalt næringsliv står for dersom aktørene må 

legge ned virksomhetene sine. Reiselivet er en av de næringene som rammes hardest av 

situasjonen samfunnet nå står oppe i med Covid-19 viruset. 

På kort tid falt inntektsgrunnlaget bort for denne næringen. Fra nasjonalt og regionalt hold 

har man satt inn hjelpetiltak, og arbeidet med å redde næringen fortsetter.  

I forbindelse med utbruddet av Covid- 19 har skjenke og serveringssteder blitt kraftig berørt 

og mistet store deler av omsetning og inntekt.  

Kommunens bidrag 

Frøya kommune skal bidra med effektive virkemidler for å kompensere for de økonomiske 

utfordringene for næringsaktører og privatpersoner. Det er viktig å vurdere de kommunale 

virkemidlene opp mot de kompensasjonsordningene som overordnede myndigheter har 

iverksatt gjennom tiltakspakkene.  

Følgende tiltak foreslås for å lette situasjonen til skjenke og serveringssteder  

Frafall av bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 
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Et av de kommunale insentivene kan gjelde kommunale avgifter, ved å frafalle betaling av 

bevillingsgebyr for skjenking og skjenkegebyr for 2021.  

Gebyret for skjenking beregnes etter bevilgningsgebyr og et omsetningsgebyr.  

Gebyrsatser pr. 1.1.2021 

  Bevilgningsgebyret 

o Årlig minstegebyr skjenking 5400   

 Omsetningsgebyret, betales inn året etter ihht avregning. 

o Skjenking av øl pr vareliter (gruppe 1) 0,50 kr 

o Skjenking av vin pr vareliter (gruppe 2) 1,32 kr 

o Skjenking av brennevin pr vareliter (gruppe 3) 4,36 kr 

 

Økonomiske konsekvenser for Frøya kommune for dette tiltaket for 2021 blir på ca. 65000,-  

Inntektene brukes til å dekker kostnader til skjenkekontroller og opplæring, og ligger som en 

forventet inntekt på servicesenteret. 

Frafallet av gebyr for 2021 foreslås for disse bedriftene som har skjenkebevilling i Frøya 

kommune pr.dato: 

 Bryggeriet Frøya AS 

 Rabben Restaurant 

 Hotell Frøya  

 Sula Brygge Drift AS/Terna 

 Den Muntre Matros 

 Supen Pøbb AS 

 Sula Rorbuer AS 

 Botnans Kafe og Catring/Havna Kafe 

 Mona Lisa Sistranda AS 

 Stiftelsen Halten 
 

 

Vurdering: 

 

Som et av kommunens økonomiske tiltak som følge av situasjonen med Covid-19 tilrår 

kommunedirektøren at   

 Frøya kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 for 

skjenkestedene. 

 Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 settes til kr 0,-  

 Tiltaket, kr 65 000,- dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på 

grunn av koronapandemien. Disse inntektsføres servicekontoret gjennom en 

budsjettjustering. 
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FRØYA KOMMUNE 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

37/21 Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 08.06.2021 

/ Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester  

119/21 Formannskapet 15.06.2021 

126/21 Kommunestyret 24.06.2021 

 

DELEGERINGSREGLEMENT  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Delegasjonsreglement av 14.11.14 i sak 142/14 oppheves.   

2. Delegasjonsreglement for Frøya kommune, beskrevet i denne sak, vedtas.  

3.  Lønnsforhandlinger for kommunedirektør delegeres til formannskapet.  

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 119/21 

 

Vedtak: 

 
1. Delegasjonsreglement av 14.11.14 i sak 142/14 oppheves.   

2. Delegasjonsreglement for Frøya kommune, beskrevet i denne sak, vedtas.  

3.  Lønnsforhandlinger for kommunedirektør delegeres til formannskapet.  

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 15.06.21: 

 

Følgende omforente forslag til nytt pkt. 3 ble fremmet: 

 

3. Lønnsforhandlinger for kommunedirektør delegeres til formannskapet.  

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 08.06.2021 sak 37/21 

 

Vedtak: 
1. Delegasjonsreglement av 14.11.14 i sak 142/14 oppheves.   
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2. Delegasjonsreglement for Frøya kommune, beskrevet i denne sak, vedtas.  

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Delegasjonsreglement av 14.11.14 i sak 142/14 oppheves.   

2. Delegasjonsreglement for Frøya kommune, beskrevet i denne sak, vedtas.  

 

 

 

Vedlegg: 

 
Arkivversjon av reglementet, inkludert vedlegg som viser delegerte lover 

 

Digital link til delegeringsreglementet:  

 

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5014 
 

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. All utøving av kommunal kompetanse ved 
andre – folkevalgte organer eller ansatte – skjer på kommunestyrets vegne og politiske ansvar. I de 
fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet bli utøvd av 
andre enn kommunestyre – av utvalg, råd, styrer, av ordfører eller hovedutvalgsledere, eller av 
ansatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra 
kommunestyret. Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, 
kan treffe beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, 
og med samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan når 
som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten – oppheve 
delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det 
underordnede organet skal avgjøre saker. Det kan også beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i en 
bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende virkning 
også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det underordnede 
organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det kunne omgjort sitt 
eget vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette betyr at kommunestyret aldri 
kan delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes. 
 

Delegasjonsreglementet (papirversjonen/arkivversjon) eller dokument som vist i  link viser 

delegasjonen gitt fra kommunestyret og til de ulike politiske utvalgene, og mellom kommunestyret 

og kommunedirektøren.  Delegasjonsreglementet erstatter vedtatt delegeringsreglement av 

kommunestyret 27.11.14. Det nye reglementet bygger på reglementet fra 2014, men vil være noe 

mer omfattende da Kommuneforlagets digitale verktøy er tatt i bruk ved utarbeidelsen av 

reglementet. Det digitale delegasjonsreglement er også oppdatert etter ny organisering i Frøya 

kommune.  
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Et oppdatert elektronisk delegasjonsreglement skal alltid ligge på kommunens hjemmeside. Det 

elektroniske reglementet vil være lett å finne fram i og gir en god oversikt over lovbestemmelser og 

delegeringer.  

Siden dette er et digitalt system vil lovparagrafer og endringer være konstant oppdatert med 

bakgrunn i at det er jurister som til enhver tid oppdaterer systemet. Juristene sørger for at alt aktuelt 

lovverk er tilgjengelig i systemet, mens det er administrasjonen i kommunen som delegerer ut 

endringene til riktig rolle. Tidligere delegasjonsreglement var basert på papirutgave og var statisk i 

hele planperioden. Det digitale systemet vil oppdateres i hele perioden når det gjelder delegering 

gitt til kommunedirektøren. Endring i delegering fra kommunestyret til f.eks utvalg, skal behandles 

av kommunestyret. 

Det følger av kommunelovens § 5-14 at kommunestyret skal vedta reglement for delegasjon av 

avgjørelsesmyndighet. Nytt reglement vil erstatte delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret 

27.11.14 som sak 142/14, og vil i fortsettelsen legges frem for behandling innen desember det året 

det velges nytt kommunestyre. 

 

Vurdering: 

 
Frøya kommune har i år tatt i bruk Kommuneforlagets digitale verktøy for kommunal delegering, KF 

Delegeringsreglement. Dette har resultert i et elektronisk delegasjonsreglement som ligger lett 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på følgende link:  

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5014 

Verktøyet gir kommunen en komplett oversikt over lovbestemmelser med delegeringsadgang. 

Reglementet vil til enhver tid være oppdatert med endringer i lover og forskrifter. Reglementet viser 

hvilket ansvar som ligger til kommunestyret, øvrige politisk valgte råd og utvalg. I tillegg gis det en 

oversikt over hvilket ansvar som er delegert til kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren anser at det digitale delegasjonsreglementet er et godt verktøy som til enhver 

tid er oppdatert og anbefaler at det vedtas.  

Forhold til overordna planverk: 

 
Kommuneplanens samfunnsdel: Frøya kommune skal ha gode styringsystemer.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

120/21 Formannskapet 15.06.2021 

127/21 Kommunestyret 24.06.2021 

 

MARIN SAMARBEIDSAVTALE, GODKJENNING AV NÆRØYSUND KOMMUNE 

SOM DEL AV SAMARBEIDET OG REVIDERING AV SAMARBEIDSAVTALEN  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Samarbeidsavtalen mellom Frøya, Hitra, Nærøysund og Trondheim kommuner tas til 

orientering.  

2. Ordfører signerer avtalen. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 120/21 

 

Vedtak: 

 
1. Samarbeidsavtalen mellom Frøya, Hitra, Nærøysund og Trondheim kommuner tas til orientering.  

2. Ordfører signerer avtalen. 

 
Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 15.06.21: 

 

Følgende forslag til endring i pk. 2 ble fremmet av Ordfører: 

2.  Ordfører signerer avtalen. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Samarbeidsavtalen mellom Frøya, Hitra, Nærøysund og Trondheim kommuner tas til orientering.  

2. Ordfører signerer avtalen under Trøndersk Matfestival 2021 

 

Vedlegg: 

 
1. Marin samarbeidsavtale mellom Frøya, Hitra, Narøysund og Trondheim kommuner.  

 



Saknr: 127/21 

 

Saksopplysninger:   

 

Avtalens bakgrunn og hensikt 

Dokumentet er en marin samarbeidsavtale mellom kommunene Frøya, Hitra, Nærøysund og  

Trondheim. Gjennom denne avtalen er det inngått en avtale om et konkret samarbeid mellom de fire 

kommunene.  

 

Historikk: 

01.08.13 ble de signert en intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim kommuner om et 

marint samarbeid.  

18.08.16 ble avtalen inngått og signert med fokus på marint samarbeid 

12.04.19 tiltrådte Nærøy og Vikna kommuner den eksisterende avtalen, fra 01.01.20 sammenslått 

til Nærøysund kommune. 

19.05.21 besluttet styringsgruppa, de 4 ordførere, at avtalen skal oppdateres og signeres av de fire 

ordførerne under Trøndersk Matfestival 2021. 

 

Avtalens intensjon 

Avtalens intensjon er å synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom oppdrettskommunene 

Frøya, Hitra, Nærøysund og teknologihovedstaden Trondheim. De fire kommunene utgjør et marint 

midtpunkt i Norge, både geografisk og teknologisk. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt bidrar de 

fire kommunene betydelig til marin verdiskaping og innovasjon.  

 

Avtalens områder: 

- Styrke omdømmet og markedsføre regionen 

- Styrke og forbedre samspillet mellom næringslivet og offentlige aktører i regionen 

- Styrke og ivareta regionens nasjonale og internasjonale posisjon  

- Sikre relevant kompetanse i regionen 

- Bistå og støtte hverandre i saker knyttet marine satsninger i den enkelte kommune 

 

Revidering av områdene blir gjenstand for diskusjon i et felles formannskapsmøte med alle 4 

kommunene i Nærøysund kommune 29. – 30.09.21. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at samarbeidsavtalen tas til orientering og at ordfører signerer 

avtalen sammen med Hitra, Nærøysund og Trondheim kommuner under Trøndersk 

Matfestival.  
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118/21 Formannskapet 15.06.2021 
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ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2020  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Årsrapport kortversjon for 2020 tas til orientering.  

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 118/21 

 

Vedtak: 

 
Årsrapport kortversjon for 2020 tas til orientering.  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Årsrapport kortversjon for 2020 tas til orientering.  

 

Vedlegg: 

 
Årsrapportens kortversjon.  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsrapportens kortverrsjon utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes egne årsrapporter for 

2020. Årsrapporten offentliggjøres i digital utgave på kommunens hjemmeside. Årets temaer er 

Covid-19 situasjonen og Frøyatrimmen.  

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at årsrapportens kortversjon vedtas og offentliggjøres i digital 

utgave på kommunens hjemmeside.  
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 21  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Møteplan 2. halvår 2021 
 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-22 

KST 26.08* 23.09 28.10 25.11 16.12 27.01 

FSK 17.08 

 

07.09 

29.09 

30.09 

05.10 

19.10 

09.11 

10.11 

23.11 

07.12 18.01 

HOOK 24.08 14.09 12.10 04.11 

 

08.12 11.01 

HOAT 19.08 16.09 

** TSU  

14.10 04.11 

18.11  

09.12 

** TSU  

13.01 

FUR             

FEB 18.08 22.09 13.10 04.11 08.12 19.01 

KU   01.09.21 20.10   01.12   

 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret;       torsdager med møtestart kl. 10.00 

 Formannskapet:       tirsdager med møtestart   kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur;  tirsdager med møtestart  kl. 09.00  
  (unntatt onsdag 08.12) 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester;   torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd;      onsdager med møtestart  kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd;       mandager med møtestart kl. 15.30 

 Kontrollutvalget;       onsdager med møtestart   kl. 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
 
*      Kommunestyrets augustmøte kan bli avlyst dersom lite saker 
* *   Trafikksikkerhetsutvalget 
 

 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 29.09-30.09 (I Nærøysund) 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 09. og onsdag 10. november 
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 Budsjettmøte HOOK og HOAT, 04.11.21 (FUR og FEB inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 16. desember 

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

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

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2021 sak 135/21 

 

Vedtak: 

 
Møteplan 2. halvår 2021 

 
 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-22 

KST 26.08* 23.09 28.10 25.11 16.12 27.01 

FSK 17.08 

 

07.09 

29.09 

30.09 

05.10 

19.10 

09.11 

10.11 

23.11 

07.12 18.01 

HOOK 24.08 14.09 12.10 04.11 

 

08.12 11.01 

HOAT 19.08 16.09 

** TSU  

14.10 04.11 

18.11  

09.12 

** TSU  

13.01 

FUR             

FEB 18.08 22.09 13.10 04.11 08.12 19.01 

KU   01.09.21 20.10   01.12   

 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret;       torsdager med møtestart kl. 10.00 

 Formannskapet:       tirsdager med møtestart   kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur;  tirsdager med møtestart  kl. 09.00  
  (unntatt onsdag 08.12) 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester;   torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd;      onsdager med møtestart  kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd;       mandager med møtestart kl. 15.30 

 Kontrollutvalget;       onsdager med møtestart   kl. 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
 
*      Kommunestyrets augustmøte kan bli avlyst dersom lite saker 
* *   Trafikksikkerhetsutvalget 
 

 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 29.09-30.09 (I Nærøysund) 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 09. og onsdag 10. november 

 Budsjettmøte HOOK og HOAT, 04.11.21 (FUR og FEB inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 16. desember 

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

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

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 15.06.21: 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av kommunedirektøren: 

 

Møte i KU flyttes fra januar til desember. 

KST møtet 23.01 til 27.01 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

Møteplan 2. halvår 2021 
 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-22 

KST 26.08* 23.09 28.10 25.11 16.12 23.01 

FSK 17.08 

 

07.09 

29.09 

30.09 

05.10 

19.10 

09.11 

10.11 

23.11 

07.12 18.01 

HOOK 24.08 14.09 12.10 04.11 

 

08.12 11.01 

HOAT 19.08 16.09 

** TSU  

14.10 04.11 

18.11  

09.12 

** TSU  

13.01 

FUR             

FEB 18.08 22.09 13.10 04.11 08.12 19.01 

KU   01.09.21 20.10     01.12 
 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret;       torsdager med møtestart kl. 10.00 

 Formannskapet:       tirsdager med møtestart   kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur;  tirsdager med møtestart  kl. 09.00  
  (unntatt onsdag 08.12) 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester;   torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd;      onsdager med møtestart  kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd;       mandager med møtestart kl. 15.30 

 Kontrollutvalget;       onsdager med møtestart   kl. 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
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*      Kommunestyrets augustmøte kan bli avlyst dersom lite saker 
* *   Trafikksikkerhetsutvalget 
 

 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 29.09-30.09 (I Nærøysund) 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 09. og onsdag 10. november 

 Budsjettmøte HOOK og HOAT, 04.11.21 (FUR og FEB inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 16. desember 

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

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

 

 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1210    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 11.05.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra ekstraordinært møte 11.05.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra ekstraordinært møte 11.05.21 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1383    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.05.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 27.05.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 27.05.21 

 

 

 

 















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/925    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

1 Aas jakobsen 

2.  Frøyatunnelen Sweco endelig rapport 18.02.2021 

3. Rambøll 

Protokoll 12.03.21 Repskap Nyhavna utvikling IKS 

Protokoll eks.GF mars 2021 

Referat møte i  styringsgruppa 17.03.21 

Referat møte i  styringsgruppa 21.04.21 

Referat styremøte LNVK 15042021 

 

 

 

 



     

 
 
 

 

Fv. 714 Frøya- og Hitratunnelen - rehabilitering   
 
 

Frøya- og Hitratunnelen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling 
 
 

 Dok. nr. P-01-01  
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Fv. 714 Frøya- og Hitratunnelen - Rehabilitering
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1 . I nnledning
Frøya- og Hitratunnelen skal oppgraderes for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. I
sammenheng med kartlegging for denne oppgraderingen skal også tunnelenes øvrige tilstand
vurderes.

Dette notatet har til hensikt å gi en vurdering av anleggsgjennomføring og trafikkavvikling ved
rehabilitering av tunnelene. Alternativer for trafikkavvikling i byggefasen blir vurdert med tanke på
gjennomførbarhet, kostnader og byggetid. Det er også gitt vurderinger for entreprisestrategi.

Notatet er basert på anbefalte tiltak i fagnotatene. Sammendrag av disse er gitt i notat P-02-01 og
P-03-01, henholdsvis for Frøyatunnelen og Hitratunnelen.
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2. Beskrivelse
Fv. 714 Frøyatunnelen er en ca. 5,3 km lang undersjøisk tunnel mellom øyene Dolmøya på
Hitrasiden og Frøya. Tunnelen ble åpnet for trafikk i år 2000. Største stigning er 10 % og bunnpunktet
er 164 m under havnivå. Tunnelen har ett løp med tunnelprofil T8 med ett kjørefelt i hver retning.

ÅDT i 2019 var 2050. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. Tunnelen er i klasse B iht. håndbok N500.

Fv. 714 Hitratunnelen er en ca. 5,6 km lang undersjøisk tunnel mellom øyene Hemnskjela på
fastlandssiden og Jøsnøya på Hitrasiden. Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1994. Største stigning er
10 % og bunnpunktet er 264 m under havnivå. Tunnelen har ett løp med tunnelprofil T11 med tre
kjørefelt, derav ett kjørefelt nedover og to felt oppover. I bunnen er det en kort strekning hvor det
kun er to felt.

ÅDT i 2019 var 1950. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. Tunnelen er i klasse B iht. håndbok N500.

I dette notatet er det for enkelhets skyld benyttet følgende tre stedsangivelser: Frøya – Hitra –
fastlandet.

Figur 1 Oversikt over tunnelene
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3. Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling Frøyatunnelen

3.1 . Trafikkmengder

Nedenfor er vist trafikkmengde og antall tunge kjøretøy pr. time for gjennomsnittlig
hverdagsdøgn i 2019. Det er også vist fordeling over gjennomsnittlig lørdag og søndag.
Figur 2 viser at det er tilnærmet lik trafikkmengde i begge retninger hele døgnet. Figur 3 viser
at på dagtid er antall tunge kjøretøy i størrelsesorden 20 stk. pr. retning pr time. Ytterligere
informasjon om trafikkvolum og trafikkfordeling er gitt i notat V-01-01.

Figur 2 Fordeling over gjennomsnittlig hverdagsdøgn

Figur 3 Andel tunge kjøretøy og sum tunge over gjennomsnittlig hverdagsdøgn
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Figur 4 Fordeling over gjennomsnittlig lørdag

Figur 5 Fordeling over gjennomsnittlig søndag
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3.2. Trafikkavvikling i byggeperioden - Alternativ 1 :
Døgnkontinuerlig drift med døgnkontinuerlig stengning (ferge)

Vi har nedenfor vurdert kapasiteten for en antatt «normal» størrelse på ferge og en antatt «meget
stor» størrelse på ferge.

«Normal» ferge: Kapasitet 50 personbiler og 6 vogntog. Dette gir behov for ca. 3 fergeavganger pr.
time pr. retning på dagtid.

Figur 6 «Normal ferge». M/S «Hornstind» Kilde: www.skipsrevyen.no. Bilde fra www.tu.no

«Meget stor» ferge: Kapasitet 80 personbiler og 12 vogntog. Dette gir behov for ca. 2 fergeavganger
pr. time pr. retning på dagtid.

Figur 7 «Meget stor ferge». M/F «Landegode» Kilde: www.skipsrevyen.no

Å etablere fergeleier med tilhørende oppstillingsplasser med tilstrekkelig kapasitet vil skape store
utfordringer. Dette vil være tidkrevende og kreve store ressurser. Vi anser dette for å være tilnærmet
praktisk umulig innenfor akseptable kostnadsrammer.
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Alternativet gir mulighet for døgnkontinuerlig arbeid (to skift) i tunnelen. Dette vil kunne redusere
byggetida i forhold til alternativ 3.

Byggekostnadene for tunnelarbeidene antas å være litt lavere enn kostnadene for alternativ 3. Dette
vurdert ut fra at alternativet medfører økte rigg- og administrasjonskostnader pga. to-skiftsordning
(intensiv drift og koordineringsbehov mellom skiftene to ganger pr. døgn), men reduserte kostnader
pga. kortere varighet for drift av rigg og full effekt på driften hele døgnet uten avbrudd pga. trafikk.

Alle kostnader for anskaffelse og drift av ferger, samt etablering av store fergeleier kommer i tillegg.

3.3. Trafikkavvikling i byggeperioden - Alternativ 2:
Døgnkontinuerlig drift med kolonnekjøring hele døgnet

Ved kontinuerlig kolonnekjøring vil det kunne være mulighet for å gjennomføre to kolonner gjennom
tunnelen i hver retning pr. time. På dagtid vil dette gi ca. 50 biler pr. kolonne. Med så hyppige
kolonner vil det bli så tett mellom kolonnene at tilgjengelig uhindret arbeidstid på dagtid for en del
arbeider vil bli meget begrenset. Denne type arbeider kan dermed ikke gjennomføres på dagtid.

Ved gjennomføring med større avstand mellom kolonnene, f.eks. én kolonne annenhver time i hver
retning, vil det fortsatt gi store begrensninger på arbeidet. Det vil bli anslagsvis ca. 200 biler pr.
kolonne.

Det vurderes mulig å redusere byggetiden for tunnelarbeidene noe med dette alternativet i forhold
til alternativ 3.

Byggekostnadene for tunnelarbeidene antas å øke i forhold til alternativ 3. Dette vurdert ut fra at
alternativet medfører økte rigg- og administrasjonskostnader pga. to-skiftsordning (intensiv drift og
koordineringsbehov mellom skiftene to ganger pr. døgn), men reduserte kostnader pga. noe kortere
varighet for drift av rigg. Dagskiftet får for dette alternativet redusert effekt på driften pga. hyppige
avbrytelser pga. tilnærmet kontinuerlig kolonnekjøring.
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3.4. Trafikkavvikling i byggeperioden - Alternativ 3:
Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal trafikk
dagtid

Dette alternativet er basert på at tunnelen er helt åpen for trafikk som normalt på dagtid, definert
som 06:00 – 20:30 på hverdager. Det bør vurderes noe seinere åpning av tunnelen på morgenen i
helgene, f.eks. lørdag kl. 08:00 og søndag kl. 10:00.

Foreslått arbeidstid blir dermed 20:30 – 06:00, inkludert tid brukt til stengning og åpningsprosedyrer.

Det foreslås at det alle dager kjøres kolonner ca. 21:30 og 23:30. I tillegg bør det vurderes en
kolonne på morgenen i helgene ved seinere åpning disse dagene.

Bruk av kolonnekjøring vil kreve at det etableres oppstillingsmuligheter for biler utenfor stengepunkt.
På tidspunktene foreslått ovenfor vil det bli i størrelsesorden 50 biler pr. kolonne. Vi anbefaler at det
etableres en anleggsbom ved stengepunktene for å sikre at biler ikke kjører inn i tunnelen når den er
stengt, men slik at entreprenøren kan kjøre ut og inn når han har behov for det. Anleggsbommen bør
styres av entreprenøren. Nødetater vil kunne ha mulighet til å kjøre gjennom tunnelen i hele
byggeperioden, men med enkelte kortvarige unntak. Det er viktig at disse gjennomkjøringene avtales
med entreprenøren i hvert enkelt tilfelle.

Kolonnekjøringen bør administreres og utføres av entreprenøren, først og fremst pga. SHA-hensyn
for arbeiderne inne i tunnelen. Arbeidsområdene i tunnelen må avgrenses med skiltvogn i begge
ender og kjegler forbi hele arbeidsområdet. Ledebilen må sørge for at kolonnen har lav hastighet
forbi arbeidsområdene.

Det vil være stor fordel med lengst mulig uavbrutt arbeidsperiode. Dette gjelder spesielt for enkelte
typer arbeid. I utgangspunktet vil alt arbeid kunne gjennomføres med dette systemet, men
unntaksvis vil det måtte påregnes noen få helger med kolonner hele døgnet eller lengre tid mellom
kolonnene. Dette vil kunne være ved arbeider med vegoverbygning, ledninger eller berg.

Kostnader for gjennomføring av kolonnekjøring antas å være ca. 200-300.000 kr pr. måned.

Kolonnenes effekt på gjennomføringen avhenger av hvilken type arbeid som pågår. For arbeidene i
Frøyatunnelen, med to felt, vil arbeider i senter tunnel (bergsikring, vannsikringshvelv, kabelstige
inkl. kabling, belysning, ITV/AID etc.) tape arbeidstid tilsvarende opptil én time ved to kolonner i hver
retning pr. natt. Øvrige arbeider vil kunne pågå mer eller mindre uhindret. Tilgjengelig effektiv
arbeidstid vil derfor, med syvdagers uke, kunne bli ca. 60 timer. Dette er noe mer enn en «normal
entreprenøruke».

Dette alternativet vil ikke påvirke hovedmengden av trafikken. Av antall passeringer i et
gjennomsnittlig hverdagsdøgn, se Figur 8, vil 90 % av trafikken gå fritt og uhindret som i dag. Av de
resterende 10 % vil de fleste måtte tas av kolonnene, men det forventes at trafikken tilpasser seg slik
at denne andelen blir noe mindre.
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3.5. Sammenligning av byggetid og byggekostnad for alternativene
Nedenfor er det gitt en grov vurdering av byggetid og byggekostnader for alternativene ovenfor.
Kostnader for trafikkavvikling, dvs. kostnader for anskaffelse og drift av ferger, samt etablering av
store fergeleier eller gjennomføring av kolonnekjøring kommer i tillegg.

Alternativ 1: Døgnkontinuerlig drift med døgnkontinuerlig stengning (ferge)

Anslått byggetid 10 – 11 måneder. Anslått byggekostnad i størrelsesorden -5 % til -10 % i
forhold til alternativ 3.

Alternativ 2: Døgnkontinuerlig drift med kolonnekjøring hele døgnet

Anslått byggetid 14 måneder. Anslått byggekostnad i størrelsesorden +10 % til +15 % i
forhold til alternativ 3.

Alternativ 3: Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal trafikk dagtid

Anslått byggetid 18 måneder.

Det alternativet med lavest byggekostnader ville vært kun dagarbeid med døgnkontinuerlig
stengning. Anslått byggetid er omtrent tilsvarende alternativ 3. Alternativet er ikke vurdert pga. de
store ulempene det påfører trafikantene over unødvendig lang tid.

Av alternativene ovenfor anbefaler vi alternativ «3: Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent
for normal trafikk dagtid».



Side: 11
Prosj. nr

Fv. 714 Frøya- og Hitratunnelen - Rehabilitering
Dato:

12339 18.12.2020
Dok. nr

Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling
Sign Rev.:

P-01-01 VWL 0

4. Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling Hitratunnelen
Alternativene for Frøyatunnelen er i all hovedsak direkte overførbare til Hitratunnelen.

Vi anbefaler derfor alternativet med nattarbeid med tidsbestemte kolonner også for Hitratunnelen.

Byggetid for Hitratunnelen anslås til å være litt kortere enn for Frøyatunnelen. Vi anslår byggetiden til
å være ca. 17 måneder. Omfanget av arbeidene er omtrent det samme i begge tunnelene, men det
vil bli mindre forstyrrelser av kolonnekjøringen for arbeidene i senter tunnel pga. tre felt og større
plass i tverrsnittet.
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5. Sammenhengen mellom tunnelene
I dette kapittelet sammenlignes trafikkavvikling og total byggetid for to gjennomføringsmodeller:

- Rehabilitering av tunnelene enkeltvis

- Rehabilitering av begge tunnelene samtidig/delvis samtidig

Det anbefalte alternativet, alternativ «3: Nattarbeid med tidsbestemte kolonner – åpent for normal
trafikk dagtid», er lagt til grunn for resten av notatet.

5.1 . Rehabilitering av tunnelene enkeltvis

5.1 .1 . Trafikkavvikling

Nedenfor er vist forslag til stengetider og tidspunkter for kolonner sett i sammenheng med trafikktall
for Frøyatunnelen over gjennomsnittlig hverdagsdøgn. Samme opplegg vil også kunne passe for
Hitratunnelen.

Figur 8 Trafikkavvikling Frøyatunnelen

5.1 .2. Byggerekkefølge

Vi antar at Frøyatunnelen ønskes rehabilitert først fordi den er i dårligere tilstand enn Hitratunnelen.
Det bemerkes at omvendt rekkefølge er fullt mulig.

Vurdering av byggetid er omtalt i kapittel 3.5.

Overordnet fremdriftsplan er vist i kapittel 5.3.
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5.2. Rehabilitering av begge tunnelene samtidig/delvis samtidig

5.2.1 . Trafikkavvikling

Antatt kjøretid mellom tunnelene er ca. 30 minutter. Antatt kjøretid gjennom tunnelen i kolonne er
ca. 8-10 minutter (snitthastighet 40 km/t).

Figur 9 Kjøretid mellom tunnelene
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Tidspunktene for kolonnene for de to tunnelene bør tilpasses hverandre slik at en trafikant som skal
gjennom begge tunnelene slipper å vente for lenge for å slippe gjennom tunnel nr. to. Dette gjelder i
begge trafikkretninger.

For gjennomføring av arbeidene, og da spesielt i Frøyatunnelen, vil det være stor fordel med lengst
mulig uavbrutt arbeidsperiode. Fordi det er tre felt i Hitratunnelen og kolonnene derfor ikke påvirker
arbeidet på samme måte som i Frøyatunnelen, kan siste kolonne kjøres litt senere her.

Forslag til mulig opplegg for arbeidstid og trafikkavvikling er skissert nedenfor. Forslaget er basert på
at tunnelen skal være helt åpen for normal trafikk på dagtid, og at trafikkavvikling og
arbeidstidsmulighet avveies best mulig på kveld og natt.

Figur 10 Trafikkavvikling Frøyatunnelen og Hitratunnelen
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5.2.2. Byggerekkefølge

En viss forskyvning av oppstart arbeider vil være en fordel for byggherrens kapasitet både i
kontraheringsfasen og byggefasen. I og med at byggetiden forventes å være noe kortere for
Hitratunnelen enn for Frøyatunnelen anbefales det å starte i Frøyatunnelen først. På overordnet
fremdriftsplan i kapittel 5.3 er det vist tre måneder senere oppstart i Hitratunnelen.

Ved en eventuell felles entreprise vil det være god læringseffekt pga. likheten i arbeidene.

Vurdering av byggetid er omtalt i kapittel 3.5.

Overordnet fremdriftsplan er vist i kapittel 5.3.

5.3. Byggetid totalt
En grov fremdriftsplan med sammenligning av byggeperiodens totale varighet for de to alternativene
er vist nedenfor.

Figur 11 Fremdriftsplan total byggetid

For trafikanter som kjører gjennom begge tunnelene er antatt varighet på ulempene henholdsvis ca.
35 måneder og 20 måneder.
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6. Entreprisestrategi

6.1 . Kontraktsform
For rehabilitering av tunneler generelt, og disse tunnelene spesielt, vil det, etter vår mening, være
hensiktsmessig å benytte byggherrestyrt entreprise i form av enhetspriskontrakt. Dette fordi det er
først når eksisterende vannsikringshvelv blir fjernet at nødvendig omfang bergsikring og vannsikring
blir endelig bestemt. En byggherrestyrt entreprise vil gi størst trygghet for at byggherren får den
kvaliteten og det omfanget på arbeidet som han ønsker. Ved rehabiliteringsarbeider vil det kunne
oppstå mengdereguleringer og endringer underveis. Enhetspriskontrakter har gode mekanismer for å
håndtere dette. Totalentreprise vil her gi for stor risiko for entreprenøren. Denne risikoen kan/vil gi
høyere totalkostnad for prosjektet fordi denne risikoen må prises inn.

Et annet viktig argument er at prosjektets suksess vil bli målt i oppetid for tunnelene, og byggherren
bør derfor ha kontrollen på gjennomføringen av stengningene.

Vi anbefaler at alt arbeid, inkludert innkjøp av teknisk utstyr etc., håndteres i samme entreprise.
Entreprenøren har da ansvar for- og mulighet til å påvirke koordineringen mellom alle fag.

Videre anbefaler vi at det etter kontraktsinngåelse settes av tilstrekkelig tid til oppstartsaktiviteter
som temamøter for samhandling om viktige fagtemaer og bestillinger. Det er viktig at tunnelen ikke
blir stengt tidligere enn at leveransen av materialene kommer tidsnok til arbeidene. En del teknisk
utstyr kan ha svært lang bestillingstid.

Vi har gode erfaringer med at tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av økonomisk mest fordelaktig
tilbud. Entreprenørene vurderes dermed på en eller flere tildelingskriterier i tillegg til pris. Slike
kriterier kan med fordel være redegjørelser for oppdragsgjennomføring og tilbudt organisasjon.

6.2. Begge tunnelene samtidig i felles entreprise
I tillegg til fordelene for trafikkavviklingen med å rehabilitere begge tunnelene samtidig som nevnt
ovenfor vil det med felles entreprise gi en god læringseffekt for entreprenøren. Både for byggherre
og entreprenør vil det totalt sett gi mindre administrasjon. Noe forskyvning av oppstart arbeider vil
være en fordel for entreprenørens kapasitet og effektivitet.

En felles entreprise for begge tunnelene vil antagelig gi noe lavere totale riggkostnader, og totalt sett
en lavere kostnad.

Vi anbefaler derfor at begge tunnelene rehabiliteres samtidig i felles entreprise.
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Sammendrag

Tabell 1 Oversikt over alle alternativene, nytte og rangering

Oppsummering
alternativer

Frøyatunnelen
Skisse

Samlede
kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering
av anleggs-

periode

Prissatte effekter Ikke-
prissatte
effekter

Samlet
vurdering

Swecos
rangering

(1=best,
7= dårligst)

Referansealternativet
–Rehabilitering av
dagens tunnel

573 mill. kr. inkl.
oppgradering +

oppstillingsolasser
T8

10% stigning
Ca. 5,3 km lang

18 mnd
Dagåpent 06-20,
kolonner kl 2130

og 2400,
nattestengt

Redusert kjørehastighet
dagtid og lengre reisetid i
forbindelse med kolonneri
anleggsperioden. Vil til en
viss grad avvise trafikk
kveld og natt.

Rimeligste alternativet

0 1

Ferje i
anleggsperioden 588 mill.krinkl.

oppgradering, kai,
leie av ferje,

oppstillingsplasser
T8

10% stigning
Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i

halvtimesrute
Kjerringvåg-
Hammarvik

Reisetid + 40 -45 min i
anleggsperioden.
Vil medføre avvisning av
trafikk.
Eventuell ferjetaksti
anleggsperioden vil
medføre ytterligere
ulemper.

- - 6

Varig
beredskapsferje 1 125 mill. krinkl.

oppgradering, kai,
leie av ferje,

oppstillingsplasser
og

beredskapsferje
T8

10% stigning
Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i

halvtimesrute
Kjerringvåg-
Hammarvik

Reisetid + 40 -45 min i
anleggsperioden.
Vil medføre avvisning av
trafikk.
Eventuell ferjetakst i
anleggsperioden vil
medføre ytterligere
ulemper.
Det tar tid å sette inn ferja
ved hendelserog den vil
primært kunne fungere
ved alvorlige hendelser,
med påfølgende lang
stenging av tunnel eller
langvarig vedlikehold.
Betydelig kostnad.

- - 7

Erstatningstunnel –
5% stigning 2 735 mill.krinkl.

ny tunnel, vei i
dagen + omgj. av
dagens til rømning

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

7-8 års byggetid.
Tunnelen

bygges først,
Ingen hindring

av trafikk i
anleggsperioden
. Dagens tunnel

kun enkel
omgjøring til

rømningstunnel.

En liten gevinst i
anleggsperioden da
trafikken ikke blir påvirket
av nedsatt hastighet
dagtid og kveldskolonner/
nattestenging.
Økt fart i stigningene
kompenserer ikke for økt
reiselengde og reisetiden
går i gjennomsnitt litt opp
mellom Frøya og Hitra.
Bompengerkan være
aktuelt, ikke beregnet.
Dyreste alternativet

++ 4
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Oppsummering
alternativer
Frøyatunnelen

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering
av anleggs-

periode

Prissatte effekter Ikke
prissatte
effekter

Samlet
vurdering

Swecos
rangering

(1=best,
7= dårligst)

Parallell tunnel, hver
retning sitt løp –7%
stigning

2 547 mill.kr inkl.
ny tunnel, vei i

dagen +
rehabilitering av

dagens

T8,5
Max. 7% stigning
Ca. 7,3 km lang

6-7 år til bygging
av parallellløp +

11 mnd til
oppgradering av

dagens.
Tunnelen brytes

først.
Ingen hindring

av trafikk i
anleggsperioden

En liten gevinst i
anleggsperioden da
trafikken ikke blir påvirket
av nedsatt hastighet
dagtid og
kveldskolonner/nattestengi
ng.

Bedre trafikksikkerhet fordi
tunnelløpene blir
enveiskjørt.
For det ene løpet blir det
økt reiselengde og
reisetiden går i
gjennomsnitt litt opp
mellom Frøya og Hitra.

Bompenger kan være
aktuelt, ikke beregnet.

Litt rimeligere enn
Erstatningstunnel.

++ 4

Rømningstunnel
1 178 mill.kr inkl.

bygging av
rømningstunnel +
oppstillingsplasser
+ rehabilitering av

dagens

T5,5
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

4 år til bygging
av
rømningstunnel
11 mnd. til
oppgradering av
dagens.
Rømningstunnel
brytes først.
Døgn-
kontinuerlige
kolonner i
anleggsperioden

I gjennomsnitt 15
minutters økt reisetid i
anleggsperioden som
følge av kolonnekjøring.
Gjelder hele døgnet.

Vil til en viss grad avvise
trafikk

Betydelig kostnad.

0/+ 3

Nye tilkomstløp –5%
stigning 1 952 mill.kr inkl.

nye løp, vei i
dagen, omgjøring

av eks. løp til
rømning,

oppgradering av
midtparti

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

6-7 års byggetid
+ 8.mnd. til
oppgradering av
midtparti.
Tilkomstløp
brytes først.
En viss hindring
av trafikk ved
sammenkobling

En liten gevinst i
anleggsperioden da
trafikken blir påvirket av
nedsatt hastighet dagtid
og
kveldskolonner/nattestengi
ng i en kortere periode.

Økt fart i stigningene
kompenserer ikke for økt
reiselengde og reisetiden
går i gjennomsnitt litt opp
mellom Frøya og Hitra.

Bompenger kan være
aktuelt, ikke beregnet.

+/ ++ 2
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Felles oppsummering:

Sweco anbefaler bygging av ny tunnel, men våre beregninger og vurderinger tilsier at denne investeringen bør
utsettes til beredskapssituasjonen tilsier dette. Det ble for 20 år siden investert i en tunnel som hadde en forventet
levetid på 40 år. En oppgradering nå er nødvendig for å oppnå forventet levetid. Det er Swecos vurdering basert på
den informasjon vi har mottatt at sikkerheten i tunnelen og forutsigbarheten med en oppgradering av dagens tunnel er
god nok for næringslivet og for øvrige reisende, gitt nåværende trafikkmengde. En fortsatt økende trafikkmengde vil
imidlertid medføre behov for en ny tunnel. Forventet tidspunkt for når ny tunnel må være bygget avhenger av hvilken
trafikkmengde som krever ny tunnel, og forventninger til trafikkutvikling. Vi har lagt til grunn at det er behov for ny
tunnel 20 år etter oppgradering.

Vi anbefaler å gjennomføre en ROS-analyse som et supplement til denne utredningen. En ROS-analyse er
nødvendig fordi:

- Vi vet ikke ved hvilken trafikkmengde dagens oppgraderte tunnel må erstattes, og dermed ikke hvilket år det er
behov for investeringer i ny tunnel

- Tunnelforskriften krever at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Vi har ikke informasjon om det er mulig
å utsette oppgraderingen med ferdigstillelse etter 2025. For flere av tiltakene med ny tunnel er det nødvendig
med anleggsperiode som innebærer ferdigstillelse etter 2025. Alternativer med ny tunnel vil kreve lang
planperiode og anleggsperiode. Beregningsteknisk har vi imidlertid forutsatt at alle alternativene innebærer
åpning i 2025.

- Ikke-prissatte effekter for bedret beredskap i tunnel er vurdert uten informasjon fra ROS-analyse. Vi har derfor
ikke hatt tilstrekkelig informasjon om for eksempel løsning med bruk av beredskapsrom gir tilstrekkelig
sikkerhet for videreføring av dagens tunnel.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Trøndelag fylkeskommunes beskriver i sin forespørsel oppdraget på følgende vis:

Frøyatunnelen på fylkesvei 71 4 skal utbedres i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften.

I denne sammenheng er det planlagt å gjøre utbedringstiltakene over en periode på 1 8
måneder med delvis stengning av tunnelen. Aas Jacobsen har fått oppdraget med å
planlegge og prosjektere disse tiltakene.

I forbindelse med informasjon til kommunene og næringslivet ble det planlagte opplegget
møtt med en viss skepsis. Kommunene Hitra og Frøya har gjort følgende vedtak:

Felles: Frøya/Hitra kommune ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og
omfattende konsekvensutredning av gjennomføringen av tunneloppgraderingen. De ulike
alternativer for gjennomføring med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må
belyses, inkludert vurdering av nytt tunnelløp, samt parallelt utbedringsarbeid for begge
tunnelene.
Tillegg Hitra kommune: Ferjeforbindelse under og etter byggeperioden må også vurderes.
Tillegg Frøya kommune: Ferjeforbindelse i byggeperioden må også vurderes.

Sweco Norge AS har fått oppdraget med tilleggsutredningen. Denne rapporten besvarer
oppdraget slik det er beskrevet i punkt 1 .2

1.2 Om oppdraget

Trøndelag fylkeskommune ønsker bistand til en utredning og konsekvensvurdering av
ulike tiltak. Som nevnt over vil Aas Jacobsen vurdere planlagte tiltak for rehabilitering av
dagens tunnel.

• Generelt om strekningen
o Forventet årlig trafikkutvikling på hele fv. 71 4, Hitratunnelen og

Frøyatunnelen frem mot 2030 og 2040.
o Vurdering av dagens og fremtidig andel næringstransport og herav

laksetransport.
• Tiltak som må utredes og konsekvensvurderes:

o Alternative tiltak skal vurderes med tanke på
Løsningsalternativ på grovt utredningsnivå
Volum/kapasitet trafikk
Reisetid med kost nyttevurdering
Kostnad med erfaringspriser fra sammenlignbare prosjekt
Driftskostnad i levetidsperspektiv
Vedlikeholdskostnad i levetidsperspektiv
Behov for ytterligere undersøkelser i planleggingsfasen

• Herunder konsekvenser av å gjøre beslutning på dårlig
plangrunnlag

Konsekvenser for lokalmiljø av de ulike alternativene
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o Alternative løsninger til planlagt rehabilitering er
Midlertidig ferjesamband i anleggsperioden
Nytt fullverdig ferjesamband med tanke på også fremtidig drift
Ny undersjøisk tunnel som erstatning for dagens
Ny undersjøisk tunnel i tillegg til dagens

Sweco Norge AS mottok henvendelse om dette prosjektet 1 2. oktober 2020. Prosjektet
kom i gang med oppstartsmøte mandag 2. november 2020.

Det har etter samtaler med oppdragsgiver blitt klart at følgende alternativ også skal
utredes:

Rømningstunnel til dagens tunnel, som benyttes for
trafikkavvikling i anleggsperioden
Bare bygge nye tilkomstløp, beholde opprinnelig bunn

Dette blir i rapporten omtalt på følgende måte:

• Dagens situasjon
Referansealternativet – Rehabilitering av dagens tunnel
Ferje i anleggsperioden
Varig beredskapsferje
Erstatningstunnel – 5% stigning
Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7% stigning
Rømningstunnel
Nye tilkomstløp – 5% stigning

Det har underveis vært løpende kontakt med oppdragsgiver om prosjektets utvikling, uten
at det har vært gitt føringer for hvilke vurderinger Sweco skal gjøre. Det ble levert en
statusrapport og -presentasjon til oppdragsgiver den 22. januar 2021 , til bruk i møte med
prosjektets styringsgruppe.

Tunnelfaglige og geofaglige beskrivelser er presentert i en egen delrapport.
Hovedpunkter fra denne er sitert i hovedrapport.

Det leveres en foreløpig rapport senest i løpet av 1 0. februar og en endelig rapport 1 6.
februar.
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2 Forutsetninger og avgrensning av oppdrag

Sweco har gjort en overordnet vurdering av gjennomførbarhet, plassering og kostnad for
ulike alternativer. Det er ikke gått i detalj på tekniske løsninger eller krav til kurvatur,
siktlinjer, fart osv.

Det legges til grunn en nøktern standard og samme standard på tekniske løsninger som
planlegges i forbindelse med oppgradering av eksisterende tunnel, dvs.
minimumsløsninger for å oppfylle krav i tunnelsikkerhetsforskriften.

En føring fra oppdragsgiver har vært at der utreder lurer på om man skal gå i detalj eller
vurdere en problemstilling mer overordnet, så er hovedregelen at den skal vurderes mer
overordnet.

3 Dagens situasjon

3.1 Lokalsamfunnet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten som har 5 196 innbyggere1. Kommunen
omfatter øya Frøya, og flere mindre øyer som bl.a. omfatter flere fiskevær i nordvest,
herunder Sula, Bogøynes og Mausundvær2.

Frøya har siden 2007 hatt en jevn prosentvis høy vekst (22 % siden 2007) i
befolkningstall, både som følge av netto innflytting og fødselsoverskudd. Frøya er den
kommunen i Trøndelag som har hatt nest høyest befolkningsvekst etter Skaun fra 2010.
Faktorer som spiller inn på dette har vært en positiv trend innenfor sysselsetting, utvikling
i næringslivet og boligutvikling3.

Detstørste tettstedet på Frøya er Sistranda som er det kommunale sentrumsområdet
med offentlige kontorer, skoler og et variert tilbud innenfor handels- og servicenæringene.
Den største befolkningskonsentrasjonen på øya finnes mellom Flatval-Hammarvika-
Sistranda og nordover til Nesset. Genereltbor folk spredtpå øyene.

Hitra er en øy som ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden og som sammen med
Sunde på Fastlandet er egen kommune med 51014 innbyggere. Kommunens største
tettsted er Fillan.

Også Hitra har hatt en jevn befolkningsvekst siden 2007. Før kommunesammenslåingen
(der Sunde i tidligere Snillfjord kommune ble innlemmet) vokste kommunen med ca. 17 %
fra 2007. Kommunesammenslåingen medførte at befolkningen i kommunen gikk fra ca.
4 700 til 5100 personer.

Hitra er forbundet med Frøya via Frøyatunnelen som går under Frøyfjorden, og med
fastlandet via Hitratunnelen som går under Trondheimsleia, fra Jøsnøya sør for Sandstad
på Hitra-siden til Hemskjel utenfor Sundan.

1 SSB kommunefakta, 2, kvartal 2020
2 Kommunens hjemmeside froya.kommune.no og wikipedia.no
3 Planstrategi Frøya kommune, Hitra i tall
4 SSB kommunefakta, 2. kvartal 2020



4(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Tunnelene er en del av fylkesvei 71 4, som går fra Stokkhaugen i Orkland kommune (ca
1 1 km vest for Orkanger), til Hellesvik på Frøya. Strekningen kalles «Lakseveien».
Veistrekningen på fastlandet har de siste ti årene gått gjennom en stor oppgradering som
gjør reiseveien kortere og mindre ulykkesutsatt. Dette veiprosjektet/oppgraderingen av
strekningen ferdigstilles nå og åpner trolig i første kvartal 2021 .

Reisetid fra Trondheim til Frøya med bil er i dag ca. to timer, men man kan også reise
med hurtigbåt (fra Sandstad på Hitra) og buss.

Figur 1: Frøya og Hitra med tilhørende tunneler. Kilde: Finn kart.
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3.2 Næringslivet

Frøya kommune har et ekspansivt næringsliv der størsteparten er sentrert rundt havbruk
og fiske. Til sammen utgjør dette om lag 50% av den direkte verdiskapningen på
Frøya5.Videre er det utviklet en lokal leverandørindustri relatert til havbruk og avledet
virksomhet. Totalt var det ca. 2 600 lønnstagere på Frøya i 2019. De tre største
bedriftene på Frøya (SalMar, BEWi, ScaleAQ) omsetter for ca 15 mrd. kroner6.

Næringslivet har selv gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende konsekvenser ved
rehabilitering av tunnelen7. I undersøkelsen deltok ca. 90 store og små bedrifter som er
lokalisert på Frøya. Dette omfatter virksomheter fra offentlig sektor, reiseliv, bygg/anlegg/
entreprenør til næringene knyttet direkte til driften av havbruk og fiske.

Det finnes fire større næringsområder/næringsparker/industriområder på Frøya. Dette er:

• Frøya Næringspark: Kontorlokaler, produksjonslokaler, kjøle/fryselager,
laboratorier og et større kai-område. Næringsparken huser per i dag flere
bedrifter, men har ledig kapasitet.

• Hamarvik Næringspark: innehar et areal på totalt 73 daa. Per i dag finnes det
ikke ledig areal i Hamarvik Næringspark. Blant annet er bedriftene BEWi AS og
ScaleAQ/Aqualine AS lokalisert her.

• Nordskag Industriområde: innehar et areal på ca. 100 daa. Lakseslakteriet og
videreforedlingsanlegget til SalMar AS, samt bedriften Nutrimar AS er lokalisert
her. Ledig areal i Nordskag Industriområde er ca 21 daa. De ledige arealene eies
av Frøya kommune. Lakseslakteriet til SalMar håndterer i tillegg til sin egen fisk
også fisk fra andre bedrifter som driver med oppdrett på Frøya.

• Nordhammarvik næringsområde: Et næringsområde på ca 1 40 daa, beliggende
mellom Sistranda og Hamarvik. Dette er et sentrumsnært og attraktivt
næringsområde på Frøya. Området eies delvis av ScaleAQ, som leverer utstyr til
oppdrettsindustrien herfra, og delvis av Trondheim Havn, herunder en
dypvannskai. Andre aktører nord i området.

Hitra har også høy næringsattraktivitet8. 15% av kommunens sysselsatte jobber i
næringsmiddelindustri, 9% i fiske og fangst og akvakultur. Kommunen har flest ansatte
innen privat sektor. Ansatte i næringslivet har vokst med 36% i perioden mellom 2000-
2019, mens offentlige arbeidsplasser i samme periode har vokst med 37%. Totalt var det
ca. 2 400 lønnstagere på Hitra i 2019.

5 Frøya kommune, 2020
6 Frøya næringsforum/Hitra næringsforening
7 Foreløpig rapport fra spørreundersøkelse i næringslivet på Frøya og Hitra I:F:M den
planlagte oppgraderingen av Frøyatunnelen 221 -2022.
8 Hitra i tall
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Hitra Industripark ligger på Jøsnøya ved hovedskipsleia mellom Trondheim og
Kristiansund. Lerøy Midt har etablert lakseslakteri der, Mowi planlegger nytt slakteri
samme sted. Mowi er i dag etablert med slakteri på Ulvøya, nordøst i Hitra kommune.

Hitra er vertskommune for omtrent samme antall bedrifter som Frøya.

Menon Economics har utarbeidet rapporten «Nasjonale ringvirkninger av sjømatnæringen
i 201 9» på oppdrag fra FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.
Rapporten peker på at sjømatnæringen er Norges viktigste distriktsnæring. Verdiskaping
per sysselsatt er dobbelt så høy som gjennomsnittet av norske fastlandsnæringer.
Frøya pekes på som kommunen med størst total verdiskaping innen sjømat. Målt etter
total verdiskaping, som enkelt forklart er summen av lønn og overskudd i bedriftene, og
bedriftenes bidrag til norsk brutto nasjonalprodukt, er det Frøya som er størst, tett
etterfulgt av Ålesund.

Totalt eksporterer øyregionen ca 280.000 tonn9 laks i året. Ca. 1 00 000 tonn av dette
fraktes ut gjennom Frøyatunnelen fra SalMars slakteri på Frøya.

3.2.1 Lokaliteter for havbruk

Lokalitetene for å drive havbruk er spredt rundt både Frøya og Hitra. Figuren under viser
dagens lokaliteter hentet fra akvakulturregisteret.

Figur 2: Lokaliteter akvakultur. Kilde: Akvakulturregisteret, Fiskeridirektoratet.

9 Frøya næringsforum/Hitra næringsforening
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3.2.2 Samtaler med næringslivet

Det er gjennomført samtaler med en rekke av de største og mest sentrale bedriftene10

både på Frøya og Hitra. Laksenæringen, leverandører til laksenæringen og bygg og
anleggsnæringen var representert. I det etterfølgende er det oppsummert de mest
sentrale punktene i forhold til bruk av Frøyatunnelen. Mer spesifikke forhold knyttet til de
ulike alternativene er behandlet senere i rapporten.

Generelt sett fremstår næringslivet på Frøya og Hitra som en felles region med flyt av
arbeidstagere mellom øyene. Det er virksomheter på øyene som betjener næringene på
begge øyene. Mye av trafikken gjennom tunnelen er knyttet til daglig drift av
næringsvirksomheten på øyene.

For laksenæringen er det spesielt to typer transport som fremstår som den viktigste:

• For slakteriet på Frøya (SalMar) er det transport og leveranse av fisk ut i
markedet som er mest prekært. Forutsigbar åpningstid og forutsigbar reisetid
gjennom Frøyatunnelen blir fremhevet som det viktigste. Mye innsatsfaktorer,
som fôr og utstyr, kommer sjøveien.

• For de to store slakteriene på Hitra (Mowi og Lerøy) er det leveranse av
emballasje fra BEWi som er lokalisert på Frøya som er mest prekært. Denne
transporten er basert på prinsippet «just in time». Emballasjen er voluminøs, og
en bedrift som Lerøy har bare plass til kasser for tre timers produksjon av
gangen.

For andre næringer foregår transporten primært på dagtid og oppetid og forutsigbarhet på
dagtid er viktigst. For helsesektoren vil det være ulemper knyttet til lengre reisetider eller
uplanlagte hendelser i perioder med stengt tunnel.

Begrenset transporttilbud mellom øyene vil innebære ulemper for arbeidstagere og
arbeidsmarked blir mer splittet.

3.3 Frøyatunnelen

Frøyatunnelen er en undersjøisk veitunnel som forbinder øyene Frøya og Hitra i
Trøndelag, og er en del av Fastlandsforbindelsen Hitra-Frøya (Fylkesvei 714). Tunnelen
er eneste veibaserte adkomst til øya.

Dagens Frøyatunnel er en undersjøisk et-løps tunnel med to kjørefelt og fartsgrense 80
km/t, som ble åpnet 23. juni 2000. Forbindelsen erstattet ferjesambandet Kjerringvåg-
Flatval (1964-2000). Tunnelen er 5 305 m lang, har største dybde 150 meter under
havoverflaten. Stigningen er på 10%. Det kostet ifølge sluttrapporten 570 mill. kroner11 å
bygge tunnelen. I sluttrapporten etter byggingen av dagens tunnel er det angitt at det er

10 Felles møte med Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum og medlemmer av
disse, samt 1 til 1 samtaler med bedriftene Elkonsult, BEWi, Hitra Bygg og Betong, Mowi,
Lerøy Midt, SalMar, Måsøval, ScaleAQ
11 Sluttrapport for fastlandsforbindelsen Hitra Frøya. 2000-kroner



8(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

brukt dimensjoneringsklasse H112 og tunnelprofil T813.

Frøyatunnelen ble delvis finansiert med bompenger (38%). Trafikkgrunnlaget viste seg å
bli vesentlig større enn antatt, og dette sammen med en god økonomi i prosjektet førte til
at siste bomstasjon på Sandstad kunne avvikles i 201 0.

Det er i dag behov for tiltak i Frøyatunnelen. Dette følger i hovedsak av to forhold. EUs
tunnelsikkerhetsdirektiv, som i norsk lovverk er implementert i tunnelsikkerhetsforskriften,
setter noen minimumskrav til tunnelstandard. For Frøyatunnelen er det flere av kravene i
forskriften som i dag ikke er ivaretatt. I tillegg har tunnelen også et omfattende behov for
vedlikehold.

3.4 Trafikk

3.4.1 Trafikkmengder og trafikkmønster

Statens vegvesen har et nivå 114 tellepunkt rett sør for Frøyatunnelen. Som følge av dette
tellepunktet har man kontroll på all trafikk som går til og fra Frøya. Fra Statens vegvesen
er det hentet inn årsdøgntrafikk/ÅDT15 for de siste 20 årene. Siste året det var ferjedrift,
1 999, betjente ferja ca. 330 kjøretøy per døgn.

Erfaringsvis stiger trafikkmengdene betydelig de første årene etter åpning ved
ferjeavløsningsprosjekter. Dette ser vi i Frøyatunnelen i perioden år 2000 til 2005.
Trafikken dobles fra første driftsår 2001 i løpet av fire år til 2005. Etter dette blir det noe
flatere vekst, før det igjen var en større trafikkvekst i perioden 201 3 til 201 7. Tunnelen har
hatt en større årlig trafikkvekst enn standard gjennomsnittlig årlig vekst i Trøndelag.

I 201 9 hadde tunnelen en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2054 kjøretøy per døgn. Av disse var
tungtrafikkandelen oppgitt til 22 % lange kjøretøy (over 5,6 meter).

12 Nasjonal hovedvei, ÅDT < 6000, fartsgrense 80 km/t (Håndbok N1 00, SVV)
13 T8=8 m bred
14 Nivå 1 tellepunkt teller kontinuerlig hele året.
15 ÅDT=Årsdøgntrafikk, den totale trafikken i løpet av et kalenderår dividert med antall
dager i året. ÅDT er grunnlaget som benyttes ved dimensjonering av infrastruktur,
eksempelvis tunnelklasse. Jo høyere ÅDT, jo større tunnel eller vei, og jo strengere krav
til utforming.
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Figur 3: Årsdøgntrafikk iFrøyatunnelen i perioden 2000-2019 (tall for år 2015 mangler i statistikken,
trolig som følge av vedlikehold og usikre trafikktall). Tellepunkt nivå 1. Kilde: Statens vegvesen.

For å belyse konsekvenser for trafikkavvikling og næringstrafikk er trafikken på hverdager
styrende. Det er også viktig å ha gode data på lange kjøretøy, da disse utgjør en stor del
av trafikken gjennom tunnelen og samtidig er den viktigste transporten for næringslivet.

Det er i det etterfølgende vist hvordan trafikken varierer gjennom året både for 201 9 og
2020. 201 9 er valgt fordi det var et «normalt» år, med naturlig variasjon gjennom året. År
2020 var et spesielt år som følge av Covid 1 9 pandemien. Det er likevel valgt å vise 2020
fordi telledataene16 for 2020 er betydelig mer sikre med hensyn på fordelingen mellom
korte og lange kjøretøy.

16 Sommeren 2020 byttet Statens vegvesen ut telleapparatet. Før dette ble ca. 30-40 %
av kjøretøyene ikke registrert med lengdeklasse, mens etter sommeren 2020 er tilnærmet
1 00 % av kjøretøyene registrert på lengdeklasse.
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Figur 4: Månedsdøgntrafikk i Frøyatunnelen for år 2019 og år 2020. Kilde: Statens vegvesen

Figuren viser at månedsdøgntrafikken i 201 9 var lavere om vinteren, med et jevnt høyt
nivå april til oktober, før den synker mot slutten av året. Dette er en normal profil, og
sammenfaller også for høysesongen for laksenæringen som er sommer og høst.

År 2020 startet med en trafikkvekst sammenlignet med 201 9 i januar og februar, med
påfølgende betydelig nedgang som følge av første runde med covid-1 9 tiltak i mars,
gjennom april og mai. Deretter kommer trafikken tilbake og holdt seg høyere eller like
høyt som 2019 frem til oktober, før andre runde med covid-1 9 smitte og begrensninger
medførte lavere trafikk i november og desember i 2020 sammenlignet med året før.

I det etterfølgende når vi viser virkedøgntrafikk17 vises gjennomsnittet for månedene
september og oktober fra 2020. Vi vil også vise en høyt trafikkert dag høsten 2020 for å
belyse toppene i trafikken. Det forutsettes at dette er representativt for trafikkmengdene i
tunnelen i normal situasjon. Dette er også bekreftet fra næringslivet da de oppfattet disse
månedene som tilnærmet normale.

Påfølgende figurer viser trafikken i tunnelen for virkedøgn september/oktober 2020.
Trafikkmengdene gjelder for begge retninger i tunnelen. Virkedøgntrafikken er beregnet til
ca. 2 500 kjt/døgn. På natta i perioden 24:00 – 05:00 er det liten trafikk i tunnelen, 26
personbiler, men det er i gjennomsnitt 5 trailere og 4 øvrige lange kjøretøy (5,6 – 1 6 m) i
denne perioden. Klokken 05:00 begynner arbeidstagerne å reise til jobb (21 personbiler

17 Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn mandag til fredag
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mellom klokka 05-06), mens det er jevn høy trafikk i perioden 06:00 til 20:00 på kvelden.
Størst trafikk er mellom klokka 1 5:00 og 1 6:00 med ca. 250 kjt/t.

Figur 5: Døgnvariasjon i Frøyatunnelen virkedøgn sept/okt 2020. Kilde: Statens vegvesen

Tallene for år 2020 viser en noe lavere andel lange kjøretøy enn estimert i
vegdatabanken for 201 9. Antall lange kjøretøy (over 5,6 meter) utgjør ca. 1 9% av
totaltrafikken.

Basert på spørreundersøkelsen til næringslivet18 og erfaringer fra reisevaner er det
estimert at 31 % av trafikken er til og fra arbeid og 27% er i arbeid. Dette vil si at en stor
andel av trafikken er tilknyttet næringslivet i form av i arbeid eller til/fra arbeid. På
virkedager anslår vi privatbilismen (fritid, besøk, handlereiser) til å være 23%.

Tabellen under viser trafikken for virkedøgn sept/okt 2020 fordelt på næringer.
Fordelingen er i hovedsak utledet med bakgrunn i spørreundersøkelsen til næringslivet
og samtaler med næringslivet. Tabellen viser at størsteparten av de lange kjøretøyene er
relatert til havbruk og fiske. For laksenæringen er det spesielt to typer trafikk som er
viktig. For slakteriene på Frøya utgjør transport av laks til markedene størsteparten av de
80 turene som ligger i kolonnen 1 6 – 24 meter. Det er opplyst i møte med næringslivet at
det i gjennomsnitt på virkedager kjører ca. 25 trailere med laks fra Frøya. Disse kjører
tomme tilbake og tur/retur utgjør 50 turer gjennom tunnelen. Med en naturlig variasjon i
produksjonen vil det enkeltdager være flere enn 50 turer.

Den andre viktige transporten er knyttet til leverandører til havbruk/fiske med 60
trailerturer. Dette er i hovedsak emballasje til slakteriene på Hitra, der
emballasjefabrikken er lokalisert på Frøya. BEWi viser til at de på travle dager har ca. 32
leveranser med emballasje, det vil si 64 turer gjennom tunnelen. De anslår 30 leveranser
i gjennomsnitt virkedager, 60 turer i tabellen).

Kollektivtrafikken, inkludert skoleruter, utgjør ca. 1 0 daglige avganger i hver retning
gjennom tunnelen. Dette utgjør totalt 20 turer gjennom tunnelen.

18 Fra rådataene til spørreundersøkelse i næringslivet på Frøya og Hitra I:F:M den
planlagte oppgraderingen av Frøyatunnelen 221 -2022.
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Tabell 2: Trafikken i Frøyatunnelen fordelt på reisehensikt og næringer

Lørdager i perioden sept/okt 2020 var trafikken ca. 1 700 kjt(kjøretøy)/døgn, mens den var
1 600 kjt/døgn på søndager. De lange bilene utgjør i underkant av 1 0% av trafikken i
helgedager. Det estimeres at ca. 65-70% av trafikken er private reiser i helgene.

Når vi skal vurdere behovet for oppstillingsplasser for kolonnekjøring og ferje (beskrevet i
sine respektive kapitler i kap. 5) er det interessant å se på en ukedag med høy trafikk. For
å belyse fordelingen trafikken har for de ulike lengdeklassene er det derfor valgt å vise
trafikken for tirsdag 1 /9, uke 36 2020. Denne ukedagen hadde flest lange kjøretøy denne
uka. Totalt sett var det 2681 kjøretøy/døgn som passerte gjennom tunnelen. Den største
timen med trafikk i uken er fredager mellom klokka 1 5 og 1 6 da det både er
jobbavslutning og helgeutfart. Denne timen er litt spesiell i forhold til alle øvrige dager
med en 25 – 30 % mer trafikk enn tilsvarende time de øvrige ukedagene.

Figurene under viser trafikken i henholdsvis retning Fillan og retning Sistranda.

Figur 5: Døgnvariasjon i Frøyatunnelen 1/9 2020 retning Fillan. Kilde: Statens vegvesen
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Figur 6: Døgnvariasjon i Frøyatunnelen 1/9 2020 retning Fillan. Kilde: Statens vegvesen

3.4.2 Pendlere

Statistikk fra SSB viser at i 201 9 var det 390 innbyggere på Frøya som pendlet til jobb i
annen kommune. 660 personer pendlet inn til jobb på Frøya.

For Hitra pendlet 429 innbyggere til jobb i annen kommune, mens 51 6 personer pendlet
inn til jobb i kommunen i 201 9.

Dagpendlingen mellom Hitra og Frøya er i Møresforsknings rapport «Hurtigbåtrute
mellom Frøya og Trondheim», anslått til ca. 400 personer.

3.4.3 Hendelser i tunnel

Fra veitrafikksentralen er det tatt ut rapport for hendelser i tunnelen i perioden 201 0 -
2020. Rapporten er basert på trafikkmeldinger og viser tidsrommet fra en melding blir lagt
ut og frem til den oppheves.

Det er skilt mellom to type meldinger: hhv. «midlertidig stengt» og «redusert
fremkommelighet». En hendelse kan medføre flere meldinger, f.eks. først at tunnelen er
midlertidig stengt, før det er redusert fremkommelighet med ledebilkjøring. Tidsbruken
knyttet til en melding er unik, uten overlapp til neste melding. Dette vil si at det ikke skal
være dobbelttelling med hensyn på tidsbruken tilknyttet hendelsene.

Midlertidig stengt betyr i utgangspunktet at veien er helt stengt for normal trafikk.
Unntaket er ifm. vedlikeholdsarbeid på natt (22:00 –06:00) der det er vanlig med
gjennomslipp kl 23:00, 24:00, 02:00 og 04:00.
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Redusert fremkommelighet betyr at fremkommeligheten er noe redusert, men veien er
ikke stengt. Eksempler kan være ledebilkjøring, lysregulering, manuell dirigering,
innsnevring av veibane og lignende.

Grafen under viser antall ganger som tunnelen har vært midlertidig stengt. Det er skilt
mellom hendelser som kan styres i tidspunkt på døgnet, eksempelvis vedlikehold, og
hendelser som ikke kan styres på tidspunkt, eksempelvis trafikkuhell.

Figur 7: Antall ganger Frøyatunnelen har vært midlertidig stengt i perioden 2010 –2020. Kilde:
Statens vegvesen

Trenden er stigende for antall ganger tunnelen er midlertidig stengt. I 201 0 var det fem
ganger tunnelen var stengt, derav fire som skyldtes uhell. ÅDT i 201 0 var ca. 1 250
kjt/døgn. I 201 9 var tunnelen stengt 47 ganger, derav 28 som skyldtes uhell. I år 2020 var
det 68 ganger tunnelen var stengt, derav 40 som skyldes uhell. Både i 201 9 og 2020 var
ÅDT i tunnelen 2050 kjt/døgn. En mulig årsak til flere hendelser i 2020 kan være en
større variasjon i trafikkmengdene som følge av Covid-1 9. Trafikken i sommermånedene
og tidlig høst var større enn 201 9 og det kan ha vært flere hendelser da. Den viktigste
årsaken til at antall hendelser øker (spesielt de som skyldes uhell og ikke kan styres)
vurderes å være trafikkøkning og grafen indikerer at antallet øker mer %-vis enn
trafikkveksten.



15(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Grafen under viser antall timer tunnelen har vært midlertidig stengt i løpet av et år. År
201 5 og år 201 6 var spesielle. da det ble gjennomført betydelige vedlikeholdsarbeider i
tunnelen. Med hensyn på antall timer tunnelen er stengt er det vedlikeholdsarbeid som er
styrende. De siste 3 årene har tunnelen vært stengt ca. 1 50 timer i året. Dette har
hovedsakelig vært nattarbeid, blir det informert om. Som følge av uhell har tunnelen vært
stengt fra 1 1 til 29 timer de siste 3 årene. I gjennomsnitt var tunnelen stengt ca. 1 time
ved hendelser som ikke kan styre/når et uhell oppstår.

Figur8: Antall timer Frøyatunnelen har vært stengt i perioden 2010 –2020. Kilde: Statens
vegvesen
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Grafen under viser antall ganger tunnelen har hatt redusert fremkommelighet. Også her
er det skilt mellom hendelser som kan styres i tidspunkt på døgnet, eksempelvis
vedlikehold, og hendelser som ikke kan styres på tidspunkt, eksempelvis trafikkuhell.

Med hensyn på redusert fremkommelighet er ikke bildet like tydelig som grafen der
tunnelen er stengt. Det er ikke en stigende trend. Det er imidlertid ikke så langt nær så
mange hendelser der tunnelen har redusert fremkommelighet som antall ganger den har
vært stengt. Mens det i 2020 var 68 ganger tunnelen var stengt var det 1 5 ganger med
redusert fremkommelighet.

Figur 9: Antall ganger Frøyatunnelen har hatt redusert fremkommelighet i perioden 2010 –2020.
Kilde: Statens vegvesen
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Grafen under viser antall timer tunnelen har hatt redusert fremkommelighet i løpet av et
år. Også her viser grafen at år 201 6 var spesiell i da det ble gjennomført betydelige
vedlikeholdsarbeider i tunnelen. Her er vedlikeholdsarbeid klart styrende. og det er
forholdsvis lite timer knyttet til uhell.

Selv om det er i sum er færre ganger tunnelen har redusert fremkommelighet enn den er
stengt er det flere timer i året med redusert fremkommelighet. Det vil si at tidsperioden
med ulemper er lengre hver gang det er redusert fremkommelighet.

Figur 10: Antall timer Frøyatunnelen har hatt redusert fremkommelighet i perioden 2010 –2020.
Kilde: Statens vegvesen

3.4.4 Kollektivtrafikk

Frøya har i dag et begrenset kollektivtilbud. Mellom Hitra og Frøya er det totalt på
skoledager 1 0 avganger i hver retning (linjene 320/420). I tillegg går linje 524 på Frøya og
linje 521 på Hitra. Øysamfunnet er bilbasert og kollektivtrafikken har i hovedsak en viktig
funksjon for skoleelevene. Spredt bebyggelse og begrenset kundegrunnlag gjør at det er
vanskelig å tilby et attraktivt kollektivtilbud.

Det er utarbeidet en rapport om hurtigbåtforbindelse til Trondheim. Den vil også være et
alternativ Sistranda –Fillan. Det vil forbedre kollektivtilbudet, men det vurderes at en slik
forbindelse vil ha begrenset effekt i forhold til de totale trafikkmengdene i tunnelen.

3.5 Geologiske og tekniske forhold

Frøyatunnelen slik den er i dag tilfredsstiller ikke krav til sikkerhetsutrustning for klasse
B19. Ved en oppgradering av dagens tunnel kan sikkerhetskravene til klasse B oppfylles.
Det er i tillegg mangler ved dagens Frøyatunnel med stigning og trang tunnelprofil.

19 Tunnelklasse følger av tunnelens trafikkmengde og tunnellengde
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Utvidelse av tunnelprofilen til bredere tunnel vil være et svært omfattende tiltak med
strossing (sprengning av større profil) og behov for ny bergsikring. Redusert stigning fra
1 0 til 5 % kan kun oppnås med helt eller delvis å bygge ny tunnel.

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Sweco har mottatt grunnlag fra Statens vegvesen med resultater fra grunnundersøkelser
og utførte sikrings- og injeksjonsmengder fra tidligere bygging. Basert på dette er det
estimert et sannsynlig sikrings- og injeksjonsomfang for ny tunnel som er lagt til grunn for
drivekostnadene.

Det er tidligere utført omfattende grunnundersøkelser av bergforhold under sjøen for
eksisterende tunnel og sannsynligvis valgt en optimal trase for krysningen under fjorden.
Sweco har ikke studert i detalj hva som vil være optimal trase for ny tunnel. På dette
stadiet er ny trase plassert så nær dagens tunnel som mulig da dette området er godt
kartlagt ifb. tidligere grunnundersøkelser, og da man vet at det er gjennomførbart å bygge
ny tunnel her (mtp. bergoverdekning mm.).

Traseen under fjorden er lagt øst for eksisterende trase for å unngå konflikt med
fordrøyningsbassenget i dagens tunnel.

Dagens Frøyatunnel har en gjennomsnittlig innlekkasje på rundt 1 1 l/min/1 00 m som
vurderes til å være en akseptabel lekkasjemengde for en undersjøisk tunnel.
Injeksjonsomfanget i eksisterende tunnel er derfor brukt som utgangspunkt for vurdering
av kostnader for boring og injeksjonsarbeider for en ny tunnel. Erfaringen den gang var at
de største injeksjonsmengdene ble utført i svakhetssoner under sjøen.
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4 Fremtidig situasjon

4.1 Utvikling i øysamfunnet

Frøya har som lokalsamfunn nytt godt av bedriftene tilknyttet oppdrettsnæringen. Som
vist tidligere er størsteparten av næringslivet sentrert rundt havbruk og fiske. Til sammen
utgjør dette om lag 50% av den direkte verdiskapningen på Frøya20. Næringslivet i
øyregionen er offensive. De har i sin presentasjon21 som innspill til prosjektet bebudet at
målet er å bli verdensledende på sjømatproduksjon og at aktiviteten skal økes kraftig de
neste 1 0 årene.

Tildeling av nye konsesjoner for laks og ørret er en viktig brikke for fremtidig utvikling i
regionen. Økningen i konsesjoner for laks og ørretoppdrett styres sentralt gjennom
vurderinger og tildeling av konsesjoner. Stortingsmelding 1 6 (201 4-201 5) «Forutsigbar og
miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett»22 er styrende for videre
utvikling.

Hovedmålet med meldingen er økt verdiskapning basert på forutsigbar, bærekraftig vekst
og bedre miljøtilpasning i oppdrettsnæringen. Noe av grunnlaget for meldingen er
rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050»23. I meldingen står følgende:

Rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» peker på utviklingstrekk og et
økonomisk omsetningspotensial i de marine næringene som estimeres til 550 milliarder
kroner i 2050, mot ca. 90 millioner kroner i 2010. I rapporten er visjonene for
oppdrettsnæringen store og det estimeres et potensial for femdobling av produksjonen av
laks og ørret innen 2050, sammenliknet med 2010. Blant forutsetningene for anslaget er
at dagens miljø- og sykdomsutfordringer er løst, at en lykkes med innovasjon innen fôr,
fiskehelse, avl og teknologi, samt at en har et forutsigbart reguleringsregime. Rapporten
har laget et anslag for 40 år frem i tid, og usikkerheten i anslagene vil være større jo
lengre frem i tid en ser. I denne meldingen leggerregjeringen premisser for et forutsigbart
reuleringsregime som skal sikre miljømessig bærekraftig vekst.

Det er utformet en handlingsregel for hvor stor vekst som kan tilbys næringene. Figurene
under viser de sentrale punktene i handlingsregelen.

20 Frøya kommune, 2020
21 Frøya næringsforum/Hitra næringsforenings presentasjon
22 Meld.St.1 6 (201 4-201 5). Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett
23 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskapers
Selskab og Norges Tekniske Vitenskapakademi (201 2).
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Figur 11: Sentrale elementer i handlingsregelen i Stortingsmeldingen. Kilde: Meld.St.16 (2014-
2015). Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Figur 12: Risikoprofiler som er vurdert i meldingen. Meldingen anbefaler moderat risikoprofil inntil
ny kunnskap indikerer noe annet. Kilde: Meld.St.16 (2014-2015). Forutsigbar og miljømessig
bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

I kortversjon praktiseres handlingsregelen som følgende:

• Produksjonsområdene deles inn i grønne, gule og rød områder. Kysten er delt
inn i 1 3 områder.

• I grønne områder er miljøpåvirkningen akseptabel og produksjonskapasiteten bør
økes. I gul områder fryses produksjonskapasiteten og i røde områder reduseres
produksjonskapasiteten.

• Produksjonsområdene og nye konsesjoner vurderes annethvert år.
• Regjeringen anbefaler moderat risikoprofil der grønne områder gis mulighet for

vekst på 6% annethvert år (forenklet 3% årlig). Risikoprofilen kan endres ved
behov.
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For år 2020 fikk ni områder grønt lys, to gult og to rødt. Nordmøre og Sør-Trøndelag var
et av områdene som fikk grønt lys og området kan dermed i 2020 vokse med 6%. Av
disse 6%-ene ble ca. 1% ble tildelt fastaktørene og 5% ble delt ut på auksjon. Dette
gjelder vekst på konvensjonelle tillatelser. I tillegg gir staten noe vekst gjennom
spesialtillatelser.

Frøya kommune er også opptatt av å utvikle andre næringer. I planstrategi for 2020 –
2024 peker Frøya kommune på at det kan være en ulempe for kommunen at den er
sårbar for nedgangstider i oppdrettsnæringen. Derfor gir Frøya kommune i planstrategien
uttrykk for etønske om å bygge opp næringer som ikke direkte er knyttet til havbruket.
«Fritids- og turistnæringen (spesielt havfiskeaktørene)harbyggetseg opp de siste årene.
Tang, tare og algeproduksjon er et mulig segment. Det er viktig å videreføre det
tradisjonelle fisket. Deling av egnede lokaliteterer en utfordring da det er flere ulike
interesser. Mulig potensiell sektor er marin energiproduksjon, der Frøya har en ideell
beliggenhet såfremt viljen er tilstede.»

SSB’s befolkningsprognoser (hovedalternativet, midlere prognose MMMM24) viser en total
befolkningsvekst på 21 prosent25 på Frøya frem mot 2050. Frem mot 2030 er
befolkningsveksten anslått til om lag 8 prosent. På Hitra er det forventet en
befolkningsvekst på 1 9 prosenttil 2050.

SSB’s midlere prognose viser en utflating i vekst i forhold til trenden siste 10 år. SSB
angir også prognoser hvis man tror på en mer offensiv vekst. For Frøya viser SSB’s
prognose høy nasjonal vekst, HHMH, 5865 bosatte i år 2030 og ca. 7050 bosatte i år
2050 (vekst på 37 % fra 2020 nivå).

4.2 Prognoser for trafikkmengder i tunnelen mot 2050

Hvordan trafikkmengdene i Frøyatunnelen vil utvikle seg i fremtiden har mange
usikkerheter i seg. Vil veksten som detsiste 1 0-årethar skjedd i øyregionen fortsette?
Hvordan vil utviklingen i oppdrettsnæringen bli og hvor vil veksten komme? Andre
spørsmål er hvordan selve driften av de ulike virksomhetene vil foregå i fremtiden, hvor vil
de produsere og slakte fisken, hvordan vil varer, gods og folk transportere seg og hvor
automatisert vil produksjonen være. Laksenæringen sier selvi intervjuer at de forventer
minst å vokse med sin andel av de tilbudte konsesjonene.

Et annet spørsmål er hvordan resten av samfunnet på Frøya vil vokse, og i hvilken grad
det vil følge havbruksnæringen eller ikke.

Det er også et spørsmål hvordan miljømål innen samferdselssektoren vi påvirke oss i
fremtiden. Og om eksempelvis om nye måter og jobbe på og nye reisevaner som har
oppstått under Covid-19 pandemien delvis vil videreføres i fremtiden. Denne typen
trender har trolig likevel mest å si i byområder, slik at trafikk i Frøyatunnelen vil være
mindre påvirket.

24 SSB: Alternativ MMMM (middels nasjon vekst), kombinerer middels fruktbarhet med
middels levealder, middels sentralisering og middel innvandring
25 Tall for 2050 hentet fra SSBs hovedprognose (MMMM)



22(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Figuren under viser fire ulike prognoser for fremtidig trafikk i Frøyatunnelen. Figuren viser
ÅDT, som er grunnlaget for dimensjoneringsklasser for veger og tunneler. Som tidligere
vist er trafikken høyere på virkedager og lavere i helger. År 2020 vises ikke i tabellen da
dette var et spesielt år grunnet Covid-1 9. Prognosene er også utarbeidet under
forutsetning om at reisetider og reisekostnader for å krysse Frøyfjorden ikke endres
vesentlig fra i dag (da større endringer i reisetid/kostnad vil påvirke trafikknivået).

Figur 13: Prognoser for fremtidig ÅDT i Frøyatunnelen.

I perioden 2009-201 9 vokste ÅDT i Frøyatunnelen fra ca. 1 230 til 2055, noe som tilsvarer
en årlig vekst i ÅDT på 5%. I årene 201 3 – 201 7 var stor årlig vekst på 7-9%. 201 8 og
201 9 har det flatet litt ut med 1 ,5-2,5% vekst.

I forbindelse med NTP 2022-2033 er det utarbeidet grunnprognoser26 for trafikkvekst i
hvert fylke. For Trøndelag viser denne prognosen en årlig vekst på 1 ,3% for lette og 1 ,8%
for tunge i perioden 201 9-2030. For 2031 – 2050 viser prognosen en årlig vekst på 1 ,0 –
1 ,5%. Den historiske årlige veksten i perioden 201 1 - 201 8 for Trøndelag som helhet har

26 2020071 2_Retningslinjer SØA_til NTP (finally). Notat fra Vegdirektoratet datert 1 2-07-
20
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vært ca. 1 ,5% for lette og 2-3% for tunge. Ved å benytte grunnprognosen for
Frøyatunnelen blir ÅDT i Frøyatunnelen ca. 3000 i år 2050, vist med lilla i figuren.

Årlig siste 1 0 år har det i gjennomsnitt vært en økning på 83 kjøretøy. Hvis dette
fortsetter, vil ÅDT passere 4000 i 2043 og være ca. 4 600 i år 2050. Dette er vist med
grønn kurve i figuren.

3% årlig vekst er vist med oransje linje. Dette er et eksempel på at trafikken vokser i
samme takt som konsesjonene som laksenæringen i Trøndelag fikk i siste
tildelingsperiode. Kurven passerer ÅDT 4000 i år 2041 og når ca. 5000 i år 2050.

5% årlig vekst, vist med grå linje, er at trafikken vokser videre som gjennomsnittet årlig i
perioden 2009 – 201 9. ÅDT 4000 passeres i år 2033 og stiger til over 9000 i år 2050.

Swecos vurdering er at den fylkesvise prognosen trolig er for lav for fremtidige
trafikkmengder i Frøyatunnelen. Øyregionen har en historisk vekst som er høyere enn
gjennomsnittet for fylket. Det skal en stagnasjon/utflating til i næringslivet/øvregionen for
at den fylkesvise prognosen skal gjelde.

Prognosen 5% vekst vurderes likevel som et veldig høyt anslag for fremtiden. Frøya har
nytt godt av ferjeavløsningsprosjektet som Frøyatunnelen er. Tilsvarende effekt vil det
trolig ikke være fremover. Dette krever også trolig en betydelig større befolkningsvekst
enn SSB’s prognoser. Det kan også sies at veksten %-vis ofte blir relativt høy, når
utgangspunktet er forholdsvis lavt/moderat som trafikkmengdene har vært og hver
etablering slår kraftigere ut.

Sweco vurderer de to midterste prognosene som mest sannsynlig. I disse ligger
muligheter for betydelig vekst i øyregionen. I videre vurderinger har vi benyttet kurven der
ÅDT har en årlig vekst på 3 %. Som nevnt er det stor usikkerhet i prognoser for fremtidige
trafikkmengder og den er i stor grad avhengig av hvilken fremtid vi tror på.

De ulike alternativene vil også påvirke trafikken. Prognosene over er gitt en reisetid og
tilbud tilsvarende som dagens situasjon. Ved en ny tunnel kan standard, lengde og
stigning påvirke trafikkmengdene. I ferjealternativet vil trafikkmengdene bli påvirket i
anleggsperioden. Eventuelle bompenger vil trolig ha effekt ved nye tunneler. Disse
forholdene er diskutert under hvert kapittel.



24(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

5 Beskrivelse av alternativene

5.1 Hva er referansealternativet

Referansealternativet beskriver dagens situasjon og forventet utvikling, hvis ingen av
alternativene blir iverksatt på området. Referansealternativet brukes som
sammenligningsgrunnlag for å identifisere og beskrive effekter av å gjennomføre tiltak i
alternativene.

Referansealternativet tar utgangspunkt i dagens løsning og er en videreføring av denne
med en tilfredsstillende ytelse. For å kunne være i drift med tilfredsstillende ytelse må
Frøyatunnelen oppgraderes.

I referansealternativet oppgraderes eksisterende tunnelløp i tråd med minimumskrav i
tunneldirektivet som ivaretar sikkerhetspålegg i EUs tunneldirektiv. Gjeldende rett er
dermed lagt til grunn, selv om oppgradering av tunnelen ikke er bevilget. Tiltakene i
referansealternativet ivaretar i tillegg nødvendig oppgraderings- og vedlikeholdsbehov
som følger av tunnelens levetid. Tiltakene i referansealternativet omfatter veg-, anleggs-
og sikkerhet; sikrings- og konstruksjon; elektro -og automasjon, vann og drenering og
kostnader forbundet med trafikkavvikling.

Dagens tunnel har behov for forbedret sikkerhet. Risikoanalyse for tunnelen fra 201 9
fremhever dette behovet og konkluderer med at det er lite sannsynlig å kunne etterleve
selvbergingsprinsippet ved evakuering, uten å bygge egen rømningstunnel.27 Tiltakene i
referansealternativet er sikkerhetsforbedrende, og er delvis en løsning på behovet som
fremgår av nevnte risikoanalyse. Referansealternativet skal kun inneholde minimum av
tiltak for å holde dagens tunnel i drift.

Vi er ikke kjent med at det er tatt noen beslutning for dato for oppstart av prosjektet.
Oppdragsgiver har bedt oss påpeke tidsaspektet i den grad det er relevant/avgjørende,
og utover dette ikke hatt synspunkter på tid. Vi har lagt til grunn av oppgradering av
dagens tunnel er ferdig 1 . januar 2025. Åpningsåret 2025 er valgt fordi tunnelforskriften i
utgangspunktet setter krav til at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Forskriften
åpner ikke for ferdigstilling etter 2025, så med gjeldende rett til grunn er dette det siste
året vi kan ta utgangspunkt i.

Vår vurdering er at foreslått hovedløsning for rehabilitering i Aas Jacobsens prosjekt
tilfredsstiller kravene til minimum av hva som uansett må gjøres med tunnelen. Således
er dette å betrakte som en minimumsløsning og er vårt referansealternativ.

27 Risikoanalyse av Frøyatunnelen er utarbeidet av Safetec (ST-1 4770-2)
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5.2 Referansealternativet – Rehabilitering av dagens tunnel

Skisse Samlede
kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggsperiode

Referansealternativet
–Rehabilitering av
dagens tunnel

573 mill. kr. inkl.
oppgradering +

oppstillingsplasser

T8
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

18 mnd
Dagåpent 06-20,
kolonner kl 2130

og 2400,
nattestengt

I alternativet oppgraderes eksisterende tunnelløp i tråd med krav i
tunnelsikkerhetsforskriften.

Det er Aas Jakobsen som har fått i oppdrag å kartlegge tilstanden i tunnelen og anslå
omfang og kostnader av rehabiliteringsarbeidet. Aas Jakobsen har også utarbeidet
forslag til når tunnelen skal være stengt eller åpen i rehabiliteringsperioden. Aas
Jakobsen har ikke i detalj beskrevet hvordan trafikkavviklingen skal foregå i
anleggsperioden i forhold til utstyr, rydding av tunnel etc. I det etterfølgende er det lagt til
grunn at det foreslåtte opplegget er gjennomførbart. De har heller ikke definert plass til
oppstilling av kjøretøy på hver side. Sweco har foreslått plasser, vist i eget kapittel.
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5.2.1 Anleggsperiode

Det er anslått at rehabiliteringsarbeidet vil foregå over en periode på 1 8 måneder, 1 ,5 år.
Oppstart av rehabilitering anslått til 1 . juli 2023, slik at tunnelen kan åpnes 1 . januar 2025.
Det legges til grunn at dette kan settes i gang så fort nødvendige vurderinger er gjort og
det foreligger nødvendige tillatelser.

5.2.2 Trafikkavvikling i rehabiliteringsperioden

I rehabiliteringsperioden er følgende situasjon for trafikkavvikling definert av Aas
Jakobsen/ Trøndelag fylkeskommune:

• Åpen for trafikk på dagtid i perioden mellom kl 06:00 og 20:00. Det er lagt til
grunn redusert hastighet til 50 km/t gjennom tunnelen på dagtid, som følge av at
sikkerhet i forhold til at tunnelen er ryddet for anleggsmateriell, evt at havarinisjer
har utstyr.

• Kolonnekjøring gjennom tunnelen i begge retningen kl. 21 :30 og kl 24:00.

• Nattestengt i perioden kl. 24:00 –06:00. Det vil bli lagt opp til at
utrykningskjøretøy kan passere på natt såfremt det ikke er avgravd veg eller nylig
sprengt.

Det legges opp til god kommunikasjon på forhånd.

5.2.3 Trafikkmengder og reisetider

Det forutsettes at når tunnelen er åpen mellom 0600 – 2000 vil den fungere som i dagens
situasjon.

Trafikkmengdene på dagtid kan forventes å bli som i dagens situasjon, inkludert forventet
trafikkvekst frem til rehabiliteringsperioden. Omtrent 90 % av døgntrafikken går i denne
perioden.

To kolonner på kveldstid og nattestengt vil naturlig nok påvirke trafikkmengdene og
reisetiden. Det er flere forhold som vil oppstå:

• Noen av reisene vil endre reisetidspunkt og tilpasse seg kolonnene. Dette gjelder
hovedsakelig de reisene som vurderes som helt nødvendige, eller der
kolonnetidspunktene passer inn som en naturlig del av reisen.

• Noen av reisene vil endre tidspunkt til rett før tunnelen stenger for kvelden eller
tidlig på morgenen. Et eksempel på dette vil være tilpasninger som næringslivet
gjør, eksempelvis at de som i dag kommer på jobb før klokka 0600 må vente til
06:30. Det vil bli en trafikkøkning 06-07.

• Noen av reisene vil ikke blir foretatt. Dette gjelder trolig spesielt fritidsreiser som
kan droppes eller foretas til andre steder.
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Tabellen under viser trafikken virkedøgn sept/okt 2020 som blir påvirket av kolonnene og
nattestengingen. Totalt er det ca. 250 kjøretøy som blir påvirket, omtrent 1 0 % av
trafikken over døgnet. Av disse er det ca. 1 0 % lange. Den viktigste transporten er de
lengste kjøretøyene, trailere, med enten fisk ut fra Frøya eller emballasje til bedriftene på
Hitra. På virkedager i høysesong påvirkes omtrent 1 9 trailere i perioden klokka 20.00 til
06.00.

Tabell 1 Trafikk som blir påvirket av kolonnene og nattestenging

Å anslå hvor mange av disse som kommer til å benytte kolonnene, forskyve reisetiden til
tunnelen er åpen for fri ferdsel eller droppe reisen helt er vanskelig å estimere og det
finnes ingen gode metoder eller erfaringstall til å underbygge dette. Et overslag på dette
vil inneholde så mange usikkerheter at det er ikke funnet hensiktsmessig å gjøre.

Uavhengig av dette vil all trafikk som kjører i tunnelen mellom klokka 20:00 og 06:00
oppleve en ulempe som følge av kolonnene eller stengingen. I kapittelet om
samfunnsøkonomi er det regnet på et eksempel der det er antatt at all trafikk som blir
påvirket får en endret reisetid og ulempe tilsvarende at de benytter seg av en av
kolonnene. I dette regnestykket ligger at de forholder seg til et kolonnetidspunkt, møter i
gjennomsnitt opp 1 0 minutter før og kjører igjennom. Under vises beregnet reisetid for en
kolonne:

• Lengde kolonnekjøring 6,2 km

• Det er forutsatt en gjennomsnittlig kjørehastighet på 40 km/t. Dette inkluderer at
man kjører litt fortere nedover og flatt, mens det vil være lav fart på slutt av
tunnelen vis det er tunge kjøretøy i kolonnen. Kjøretiden blir da ca. 9 min.

• Avvikling kolonne: Trafikken har naturlig en betydelig variasjon gjennom uka, i
helgene og også avhengig av sesong. I kapittel 3.4.1 viste vi en høy virkedag og
denne dagen gikk det 337 kjøretøy i perioden 20.00 – 06.00. Som et
gjennomsnitt har vi 250 kjøretøy på virkedager sept/okt 2020. Som et
gjennomsnitt over året er det enda litt mindre. I helgene er det mer trafikk på
kveld/natt enn i ukedagene. Trafikktallene viser at trolig vil kolonnen 21 :30 blir
den største. Trafikktallene viser at det på det meste er et potensial på 60-70
kjøretøy i denne kolonnen på de mest travle dagene. Under forutsetning om at
det er ca. 60 kjøretøy som skal i en kolonne, med 3 sekunder mellom hver bil, vil
det ta ca. 3 minutter å avvikle en kolonne ved utløp av tunnelen.

• I tillegg til det ovenstående vil det være tapt tid i forhold til at man må møte opp i
forkant av kolonnen og organisering. Hvis det legges inn et tidstap i gjennomsnitt
på 8 minutter vil hvert kjøretøy påregne 20 minutter for å kjøre gjennom tunnelen.
Det er fra Aas Jakobsen ikke presisert om kolonnene vil kjøre samtidig gjennom
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tunnelen eller om det først skal kjøres den ene retningen, så den andre.
Uavhengig av løsning som velges er det forutsatt at kolonnene vil gå på faste
tidspunkt fra hver side og at trafikantene vil tilpasse seg dette tidspunktet.

• I dag tar det ca. 5 minutter å passere tunnelen og tidstapet kan beregnes til 1 5
minutter som et gjennomsnitt. En ulempesfaktor for trafikantene kommer som et
tillegg.

5.2.4 Oppstillingsplasser

Sweco har ikke fått opplysninger om at Aas Jacobsen har angitt hvor oppstillingsplasser
for kolonner kan være eller hvordan dette skal organiseres.

Kommunene har hver for seg henvist til to mulige områder for oppstilling kjøretøy vist på
figur under. Gul firkant er tunnelmunning, mens rød runding er mulige oppstillingsplasser.

Figur 143: Mulige oppstillingsplasser (rød ring) for kolonner. tunnelmunning vist med gul firkant. På
Frøya til venstre og på Hitra til høyre. Kilde: Flyfoto Finn.no.

På Frøya er oppstillingsplassen lokalisert nær Hammarvika en knapp km fra
tunnelmunningen. Swecos vurdering er at en slik plassering er uhensiktsmessig og ikke
vil fungere. En slik løsning vil være vanskelig å forstå og gi utfordringer i forhold til
hvordan det i praksis skal avvikles. I tillegg vil det gi unødvendig mye tapt tid for
kjøretøyene.

På Hitra vil det være enklere å benytte foreslått areal. Skal det fungere hensiktsmessig
bør det etableres en veg mellom nordre del av industriområdet ned til fv. 71 4. Denne
plasseringen krever også god skilting i krysset ned til Kjerringvåg. Sweco vurderer heller
ikke denne plasseringen som optimal.

Under er det vist forslag til plasseringer av kolonnesoppstillingsplasser som vi mener er
en bedre lokalisering, være enklere å forstå og som vurderes å gi en bedre
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trafikkavvikling. Tiltakene vil kreve utvidelse av vegareal eller at beitemark,
jordbruksarealer omdisponeres. Tiltaket vil også kreve infrastruktur i form av
kjørearealer/tilkobling til vegnettet. Dette må vurderes og prosjekteres i neste fase.

Figur 15: Forslag til oppstillingsplasser for kolonner på Frøya Kilde: Flyfoto Finn.no.

Basert på trafikken som er vist i kapittel 3.4.1 er det teoretiske behovet for
oppstillingsplasser på Frøya i kolonnen som går kl. 21 :30 ca. 67 personbiler og 1 1 lange
kjøretøy. Dette tilsvarer omtrent et behov for 500 meter oppstilling. I dette anslaget ligger
ingen trafikkvekst frem til rehabilitering, men heller ingen avvisning av trafikk.

På Frøya er det vurdert fire ulike oppstillingsplasser:
1 . Bilene kan stilles opp i høyre kjørebane fra Rundkjøringen mellom fv. 71 4 og fv.

71 6 og frem til tunnelmunningen. Dette er en strekning på ca. 200 meter. Denne
strekningen er for kort til å avvikle potensialet for trafikk for kolonnene. En mulig
løsning er å utvide med et ekstra felt på høyre side og dermed øke til 350-400
meter. Dette er heller ikke nok til å dekke det teoretiske behovet for en kolonne,
men vil i praksis være tilstrekkelig i de fleste tilfellene. I denne løsningen er det
fare for at rundkjøringen mellom fv. 71 4 og fv. 71 6 blir blokkert.

2. Et alternativ er utvide fv. 71 6 og fv. 71 4 med en ekstra oppstillingsfelt på hver
side av rundkjøringen. Vegen må utvides slik at øvrig trafikk som ikke skal
gjennom tunnelen kan passere. Løsningen vil gi en teoretisk tilstrekkelig plass til
500 meter oppstilling. Løsningen kan imidlertid medføre en litt uoversiktlig
trafikkavvikling da man må sette i gang kolonner fra begge sider. Man kan også
se for så å kombinere plassering 1 med plassering 2. En fare med dette er at
rundkjøringen fort blokkeres hvis feltet ned mot tunnelmunningen fylles opp.
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3. Den kan etableres oppstillingsplasser på jordet nordvest for rundkjøringen, med
adkomst til rundkjøringen som er fjerde arm. Det er vurdert at det er plass til over
1 000 meter oppstilling noe som bør være tilstrekkelig. En fordel med egen
oppstilling er sikkerhet ved venting på kolonne da man kan få ut av bilen.

4. Den kan etableres oppstillingsplasser på jordet rett ved tunnelmunningen. Det er
vurdert at det er plass til over 1 000 meter oppstilling noe som bør være
tilstrekkelig. En fordel med egen oppstilling er sikkerhet ved venting på kolonne
da man kan få ut av bilen. Nærhet til tunnelen, samt større robusthet, gjør at
denne plasseringen vurderes som den beste løsningen.

Figur16: Forslag til oppstillingsplasser for kolonner på Hitra Kilde: Flyfoto Finn.no.

Basert på trafikken som er vist i kapittel 3.4.1 er det teoretiske behovet for
oppstillingsplasser på Hitra i kolonnen som går 21 :30 ca. 61 personbiler og 8 lange
kjøretøy. Dette tilsvarer omtrent et behov for 450 meter oppstilling. I dette anslaget ligger
ingen trafikkvekst frem til rehabilitering, men heller ingen avvisning av trafikk.

1 . Bilene kan stilles opp i høyre kjørebane fra Rundkjøringen (kryss ned til
Kjerringvåg) og frem til tunnelmunningen. Dette er en strekning på ca. 500 meter.
Denne strekningen er tilstrekkelig til å avvikle potensialet for trafikk for kolonnene.
Får å sikre ytterligere kapasitet og en mer robust løsning kan man evt utvide med
et ekstra felt.
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5.2.5 Omfang av tiltak ved oppgradering

Tunnelen oppgraderes slik at den oppfyller krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Det skal
samtidig utføres vedlikehold og annen oppgradering iht. N500 som det er naturlig at
utføres samtidig. Dette omfatter blant annet riving/demontering av deler av dagens
utrustning, ettersikring av bergmassene, montering av ny vann- og frostsikring, utskiftning
av elektroanlegg, bygging av nye tekniske bygg og diverse sikkerhetsutrusning slik som
ledelys, ITV, brannslukkere, brannventilasjon med mer. I tillegg etableres
evakueringsrom.

5.2.6 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.1 .

Samlet kostnadsoversikt er gitt i kapitel 7.
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5.3 Alternativ: Ferje i anleggsperioden

Skisse Samlede kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggsperiode

Ferje i anleggsperioden

588 mill.kr inkl.
oppgradering, kai, leie

av ferje,
oppstillingsplasser.

T8
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i

halvtimesrute
Kjerringvåg-
Hammarvik

I alternativet etableres det et midlertidig ferjesamband mellom Kjerringvåg på Dolmøya på
Hitra og Flatval/Hammarvika/Nord-Hammarvika på Frøya i anleggsperioden for
rehabilitering av Frøyatunnelen. Ferjesambandet skal sørge for trafikkavvikling i
anleggsperioden.

5.3.1 Anleggsperiode

Trøndelag fylkeskommune opplyser at det skal legges til grunn at rehabiliteringsarbeidet
ved et slikt alternativ vil foregå over en periode på 1 1 måneder. Det legges til grunn
oppstart 1 . februar 2024, slik at tunnelen kan åpnes 1 .januar 2025.
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5.3.2 Ferjetilbudet i anleggsperioden

Under følger en beskrivelse av hvilket ferjetilbud som legges til grunn.

Tabell 4: ulike sider ved ferjestrekningen

Strekning Fylke,
del av

vegstrekning,
geografisk
beliggenhet

ÅDT
(2019-tall)

fra
vegkart.no

Andel
lange

kjøretøy

Frekvens,
overfartstid

Lengde i
km

Kapasitet Kommentarer

Frøyatunnelen
under
Frøyfjorden fra
Hitra til Frøya

(Ferje
Kjerringvåg-
Flatval 1964-
2000, trafikkert
av MF
Frøyaferja - 20
PBE - og MF Fru
Inger –28 PBE)

Trøndelag, FV 714
vest for innløpet
av Trondheims-
fjorden

2050i år 2020

346 i år 2000,
siste år med
ferje

22% Frekvens kan
tilpasses.

Sweco foreslår
opp til

halvtimes-
frekvens i travle
perioder med to

ferjer.

Kjerringvåg-
Flatval:

Kystverket
anslår 20
minutter

Kjerringvåg-
Hammarvik
Kystverket

anslår 25 min.
Muliglengre tid
grunnet strøm

rundt Kuskjæret.

Kjerringvåg -
Nord-

hammarvik
Kystverket

anslår 30 min

Tunnel 5,3
km

Ferje
Kjerringvåg-
Flatval
4, 37 km

Ferje
Kjerringvåg-
Hammarvik
5, 09 km (gul
farled)/6,28
km (rød
farled)

Ferje
Kjerringvåg -
Nord-
hammarvik
7,92 km

Avhenger
av størrelse
på ferjene
som blir
satt inn.

Dersom en
legger til
grunn at
ferje A og
ferje B
28settes inn
i halvtimes
rute vil
kapasiteten
bli 226
PBE/time

Høyere andel lange
kjøretøy enn
sammenlignbare
ferje-strekninger

Når en utreder utforming av ferjesamband vektlegges vanligvis29 følgende elementer: I
sjøen ser en på forhold knyttet til innseilingsretning, vind/strøm, sjødybde, erosjon,
grunnforhold i sjøen og havnesikring. På land vurderes parkeringsplasser,
venterom/toaletter, servicebygg, ferjeoppstillingsplass med antall felt og lengde,
tilkomstvei mv30. I tillegg kommer påvirkning av miljø, inkludert i sjø, påvirkning av

28 Ferje A og Ferje B er to konkrete, navngitte ferjer. Opplysninger om disse mottatt fra
ferjeselskap. Av konkurransehensyn holdes navn på vurderte ferjer skjult.
29 Fra ulike plansaker på nettet
30 Et landområde omfatter ifølge definisjon i Håndbok V431 følgende: Oppstillingsplass,
tilkomstveg, parkeringsanlegg, servicebygg, grøntanlegg, sjøfront, belysning,
signalanlegg og billetteringsfasiliteter.
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nærmiljø, landskap og ev. naboer. Ganske nytt i 2020 er elektriske ferjer, da skal
ladefasiliteter vurderes. Ved midlertidig ferjeleie kan en sannsynligvis legge mindre vekt
på f.eks. belysning og landskapsutforming, men de samme regler gjelder for bl.a.
miljøpåvirkning.

Det legges til grunn at aktuelle ferjekaier på Hitra og Frøya er ferdig regulert, da det
legges opp til å bruke eksisterende kaiområder. Tilrettelegging av bl.a.
ferjeoppstillingsplass må planlegges detaljert i en eventuell neste fase. Detaljer rundt
løsninger for f.eks. tilkobling av flytende ferjekai med ombordkjøringsløsninger gjenstår
også.

Begrepet personbilenhet –PBE –som anvendes for å beregne dekksareal i ferjer legges i
denne utredningen til grunn for omregning av antall biler i ulik lengde til antall PBE31.
Størrelsen på en PBE er 4,25 m samt klaring på 15 cm hhv. foran og bak bilen.

5.3.2.1 Om behov for oppstillingsplass, og om behov for ferjekapasitet

Vi har prøvd å anslå hvor stort behov det vil være for oppstillingsplass for vanlige biler,
hhv. for næringstransport, her definert som lange biler (> 5,6m) på ferjekaien. Vi har lagt
til grunn trafikken i tunnelen på en av de travleste dagene i 2020, dvs. tirsdag den 1.
september32. På denne dagen var det til sammen 1334 biler som kjørte gjennom
Frøyatunnelen i retning Fillan, mens 1346 biler kjørte i retning Sistranda. Av disse var
22% lengre enn 5,6 m i retning Fillan, mens 20% var lengre enn 5,6 m i retning Sistranda.
Vi har tall for antall biler mellom 5,6-7,6m, antall mellom 7,6 og 12,5m, antall mellom 1 2,5
og 1 6m, og antall mellom 1 6 og 24m. Vi vet at det var ingen biler som var lengre enn
24m. Vi har gjort noen forutsetninger om gjennomsnittlig lengde på bilene i disse
kategoriene, basert på Dimensjoneringsgrunnlag i Håndbok N1 00 fra Statens
vegvesen33.

Vi har lagt til grunn at det beregnes 30 cm mellom bilene på ferja for tett stabling
(definisjonen av PBE34 legger dette til grunn), mens det i tråd med håndbok V430 for
ferjeleiers Landområder legges til grunn en ekstra meter mellom bilene på land. De
travleste timene denne dagen er mot Fillan hhv. kl 15-16, kl 16-17 og kl 8-9, mens det
andre veien er timen mellom 15-16 som er travlest, med morgentimen fra kl 7 som nr to
og fra kl 16 som nr tre. Disse timene vil dermed være dimensjonerende for ferjekøen. I
dette regnestykket er det ikke lagt inn en trafikkvekst frem til tiltaket settes i drift, men det
er heller ikke tatt hensyn til avvisning av trafikk.

31 PBE opprinnelig definert i NOU 1974:50 Standardisering av ferjer
32 Spesielle forhold i 2020 grunnet Covid-19, men grunnet feil på trafikkteller i 2019 fanget
ikke denne opp ulik lengde på lange biler, derfor velges likevel 2020-tall. Avklart med
næringslivsrepresentanter av dagen er tilstrekkelig representativ til tross for corona.
33 Forutsetninger gjennomsnittlig lengde kjøretøy i hver kategori: 5,6-7,6m: vi legger 6,6m
til grunn. 7,6-12,5m: vi legger 12m til grunn. 12,5-16m: vi legger 15 m til grunn, bl.a. pga.
busser. 1 6-24m: vi legger 22m til grunn, dimensjonerende vogntog for denne kategorien.
34 Definisjon av PBE personbilenheter: 4,55 m lengde (4,25m + 2x1 5 cm)
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Tabell 5: Beregning av PBE for trafikk i Frøyatunnelen 1. september 2020

Tidspunkt Antall
biler

Samlet
PBE

Behov for
oppstilling

på land
(1 m mlm
bilene)

Korte biler (<5,6m) Lange biler(5,6-24m)

Antall
biler

%

Andel

PBE35

(plass-
behov
på
ferja)

Lengde
kø på
land

Antall
biler

%

Andel

PBE36 Lengde
kø på
land

Retning
mot
Fillan

Hele
døgnet

1334
2891

10,68 km
1044 78 %

1170 6,05km
290 22 % 1721 4,63km

Tredje
travleste
time

7-8 101
182

0,7 km
84 83 %

94 0,49km
17 17 % 88 0,21km

Nest
travleste
time

15-16 130
213

0,79 km
112 86 %

126 0,65km
18 14 % 87 0,14km

Travleste
time

16-17 121
239

0,91km
98 81 %

110 0,57km
23 19 % 129 0,34km

Retning
mot
Sistranda

Hele
døgnet

1346
2824

10,6km
1077 80 %

1207 6,25km
269 20 % 1616 4,35km

Nest
travleste
time

7-8 116
240

0,91km
94 81 %

105 0,54km
22 19 % 135 0,37km

Travleste
time

15-16 122
193

0,93km
98 80 %

110 0,57km
24 20 % 83 0,36km

Tredje
travleste
time

16-17 114

199

0,79km

82 72 %

92 0,48km

32 28 % 107 0,31km

35 PBE korte biler er beregnet som følger: antall biler x gjennomsnittslengde + 30 cm /
2,55 (som er standard lengde lagt til grunn ved beregning av PBE)
36 PBE lange biler = sum antall biler x gjennomsnittslengde + 30 cm for hver av
lengdekategoriene (5,6-7,6m, 7,6-1 2,5m, 1 2,5-1 6,0m, 1 6,0-24,0 m)/2,55. Det er ingen
kjøretøy som er lengre enn 24m.
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Travleste time begge veier markert med blått. Hele døgnet og de tre travleste timene er
valgt presentert i tabellen.

Dersom den samme trafikken som fant sted i Frøyatunnelen 1. september 2020 i stedet
skulle gått via ferje, så ville det i de travleste periodene på oppstillingsplass vært drøyt
900m ventende kjøretøy begge veier i timen. Dette utgjør PBE opp til 240 i timen. Av
dette ville tidvis mer enn halvparten av PBE bestått av lange kjøretøy. Dersom vi legger
hhv ferje Aog ferje B til grunn, med kapasitet på hhv 106/120 PBE og forutsetter
halvtimesrute, så vil dette utgjøre 226 PBE i timen hver vei.

I travleste time er dethhv. ca 340 og 360 m kø på land av lange kjøretøyer i hver retning
som vil trenge transport. De ferjene vi har regnet på har hhv. max 9 og 10
vogntogenheter (VTE). Med 22 m lange vogntog til grunn og halvtimesrute vil dette kunne
dekke en kapasitet på avvikling av > 400 meter kø i timen for lange biler. På det aller
travleste tidspunktet vil deti så fall være en underkapasitet på 1 6 PBE i timen totalt, mens
kapasiteten for næringstransport vil holde. På fredags ettermiddag, når helgetrafikken
setter inn, er det etytterligere potensiale for 25-30 % underkapasitet. Større ferje enn det
vi har lagt inn må eventuelt settes inn for å løse dette.

5.3.2.2 Aktuell trasé

I perioden 1964 gikk det ferje mellom Flatval på Frøya og Kjerringvåg på Hitra.
Sambandet var trafikkert med ferjer av størrelse 25 PBE og ÅDT siste år ferja gikk var på
34637.

5.3.2.3 Aktuell plassering av ferjeleie på Hitra-siden

5.3.2.3.1 Kjerringvåg ferjeleie

Figur 17 Satelittbilde av Kjerringvåg ferjeleie, hentet fra norgeskart.no

37 Oppgitt i møte med Frøya og Hitra kommune 1 6. november 2020
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Hitra kommune sier i samtale at Kjerringvåg har plass til større ferje enn det som ble
brukt forrige gang. Kaia i Kjerringvåg er eid av Fylkeskommunen. Det fins ikke noe
naturlig annet alternativ for ferjekai på Hitrasiden. Kjerringvåg er skjermet, mens det er
værhardt andre steder. Hitra kommune oppgir stedlig oppstillingsplass som mulig
utfordring knyttet til ferjeleie.

I oppfølgingssamtale oppgir kommunen at utfylling i sjø for å skaffe større plass er lite
aktuelt, men at det trolig vil være plass langs veien fra kaia og inn Kjerringvågveien for
flere hundre bilder, hhv. at det fins et stort tilgjengelig industriområde rett ved tunnelinnløp
for Frøyatunnelen hvor kommunen eier 35 dekar. Dette kan etableres som
venteområde/oppstillingsplass. Det tar få minutter å kjøre derfra og ned til ferjekai med bil
(4 minutter, ifølge Google maps). Kommunen forteller at området nå er ferdigstilt for
etableringer, planert med veisystem og avløp og vann inn i området. Google maps angir 4
min kjøretid fra Knutshaugbrua, krysset rett nord for industriområdet, ned til ferjeleiet.
Dette er imidlertid ingen optimal løsning.

I den grad en velger å gå for en ferjeløsning bør mulighetene for mer optimal
oppstillingsplass nære Kjerringvåg utredes nærmere.

5.3.2.4 Aktuelle ferjeleier på Frøya-siden

5.3.2.4.1 Flatval

Ferjen anløp tidligere til Flatval på Frøya-siden. Denne kaia eies i dag av Frøya utleie AS.

Frøya kommune antyder i samtale at de tror det blir vanskelig å bruke større ferje til
Flatval grunnet mye skjær i sjøen underveis, samt at det kan være vanskelig å komme
seg inn og en vil ha begrenset plass til oppstilling.

Kystverket har vurdert hensiktsmessig farled og sier følgende om Flatval som mulig
ankomststed:

«Flatval er det alternativet som har kortast seilingsdistanse. Alternativet er etter vårt syn
likevel det med størst utfordring i forhold til størrelse på ferjene. Ein vil få fleire tildels
store kursforandringer i trangt farvatn som gjer dette til ei kompleks seilingsled. Også det
at ein ikkje har «rømningsveg» dersom noko skulle svikte, er ein tanke som gjerne
navigatører vil ha. Ytre påvirkninger på desse ferjene med relativt store overbygg vil vere
ein viktig faktor å påpeike, då vind og straum vil ha stor innvirkning på avdrift. Ferjene har
erfaringsmessig lite dypgåande og vil på grunn av dette lett kunne oppleve avdrift i sterk
vind og eller straum.»

Sweco vurderer på denne bakgrunn Flatval som å være lite hensiktsmessig som ferjested
og er ikke vurdert videre.
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5.3.2.4.2 Hammarvik

Frøya kommune/fylkeskommunen har foreslått Hammarvik som et av to alternative
ankomststeder på Frøya.

Figur 18 Satelittbilde av Hammarvik, kilde norgeskart.no. rød sirkel er mulig oppstillingsplass
oppgitt av kommunen

Det fins ifølge Frøya kommune tilgjengelige arealer i Hammarvik Industriområde, hhv.
eksisterende og områder som kan planeres.

I Hammarvik ligger i dag hhv. bedriften BEWi produkter (stor bygning i nederste venstre
hjørne av bildet over), og ScaleAQ (bygning med hvitt tak og kaifasiliteter til høyre
nedenfor midten av bildet, like ved utstikker).

Kystverket har vurdert aktuelle seilingsleder til Hammarvik:
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Figur 19 Rødlinje: foreslått seilingsled, gul linje alternativ seilingsled

Rød linje: foreslått seilingsled, gul linje alternativ seilingsled.

Kystverket sier følgende:

«Alternativ Hammervik vil ha litt lenger seilingsdistanse men har reinare farvatn. Her har
vi sett på to alternative seilingsleder, øst og vest av Grønnholmen. Når det gjeld øst av
Grønnholmen så vil ein få 90 graders kursforandring, så er mulig ein må vurdere lei nord
av 5m grunne øvst i bildet i staden for slik det er teikna inn med rød strek. Dette grunna
svingradius o.l på denne størrelsen fartøy. I dette alternativet vil ein ha god mulighet til
unnamanøver dersom teknisk svikt eller liknande.»

Kystverket følger opp i ny vurdering:

« I utgangspunktet er det ikkje store svakheiter ved å velge gul seilingsled kontra rød
seilingsled. Det kan likevel nemnast at det er nok litt smalare farvatn i gul seilingsled, så i
dårlig ver kan ein oppleve avdrift som meir kritisk enn i rød seilingsled, der ein har
forholdsvis åpent areal. (…) I alle alternativa så må ein pårekne merking med lys og
eventuelle andre merker uten lys (også dei som var beskreve i fyrste tilbakemelding frå
oss). (…) Når det gjeld valg av seilingsled, så vil retning på ferjelem vere viktig. Ein
tenkjer at det bør leggast opp slik at ferja nærmast kan gli rett frem og inn i lemmen i
staden for store svingar i nærheita av ferjelem.»
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Figur20 Gul seilingsled tilHammarvikmed avstand inntegnet

Kystverket sier: Eg har tegna opp seilingsled nord av Flesa fyrlykt. Her kan ein eventuellt
vurdere dersom det feks er to ferjer som skal trafikkere om den eine går sør om lykta og
den andre nord om lykta, eventuelt om det kun er ei ferje og den ynskjer gå sør om lykta.

Det ser ut til at distansen ved seilingsled vest av Grønholmen vil verte ca 0,4km lenger og
led øst av Grønholmen vert ca 0,15km lenger.

Total lengde fra Kjerringvåg -Hammarvik (gul led) anslås til 5,09km, og overfartstid til ca
20 - 25 minutter. Hammarvik – rød led: Total seilingsled anslås til 6,28 km (rød led). Som
følge av kortest seilingsled vurderes gul led som det mest aktuelle.

ScaleAQ påpeker strøm rundt Kuskjæret (syd for kai i Hammarvika). Kystverket påpeker
at retning av ferjelem er viktig i forhold til dette. Dette er tatt opp med Vegdirektoratet,
som leverer ferjekaier. Vegdirektoratet antyder at plassering av ferjekai innenfor
utstikker/molo (nord for kai) kan være nødvendig for å håndtere strømutfordringen, men
at dette må avklares gjennom en grundig befaring før en evt lander aktuell løsning. Slik
plassering vil forsinke overfartstider, og muligens gjøre det vanskelig å oppnå
halvtimesruter, som ville vært hensiktsmessig av hensyn til forutsigbarhet for
ferjepassasjerer. Plassering inne i vika vil også være i motstrid med Kystverkets råd om
at ferja kan gli rett inn i lemmen.
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Oppstillingsplass Hammarvika

Frøya kommune oppgir at Eiendom gbnr 9/204 eies av kommunen. Den er delvis
opparbeidet og har et areal på 7.648 kvm. Se satellittbilde med rød sirkel litt lengre frem i
rapporten.

Denne kan trolig brukes som oppstillingsplass gitt at Hammarvika brukes som ferjeleie.
Den er imidlertid ikke helt optimal i forhold til mest mulig effektiv drift av ferje da det vil bli
noe ekstra kjøring.

Konflikt med dagens bruk av kaiarealet

Aktueltkaiområde eies av ScaleAQ som i dag bruker området til lasting og lossing av
brukt utstyr. Grunnet mulig smittefare38 fra dette utstyret og over på det nye utstyret som
de eksporterer fra sitt andre område i Nord-Hammarvika, er det nødvendig med god
avstand mellom disse to produksjonsområdene.

Hammarvika er mindre kritisk for bedriften enn det Nord-Hammarvika er, men dersom de
skal avstå fra Hammarvika som produksjonsområde må de ha tilgang til alternativt
område som ikke ligger nært Nord-Hammarvika og som ligger ved sjø. De kan også
vurdere om det fins muligheter for å dele tomten og vurdere ulik oppdeling, men de
trenger areal. Sweco har spurt både Frøya kommune og ScaleAQ om de kjenner til slike
alternative områder, uten å ha fått konkrete tilbakemeldinger om dette.

Eventuell bruk av Hammarvika som ferjested på Frøya avhenger av at denne
problemstillingen løses.

5.3.2.4.3 Nord-Hammarvik

Beliggenhet 2,3 km lengre nordøst enn Hammarvik, rett syd for Sistranda, som er
administrasjonssentrum og største tettsted på Frøya.

Nord-Hammarvika eies delvis av ScaleAQ, delvis av Trondheim Havn, delvis av andre
aktører.

Trondheim Havn oppgir at dybdeforhold osv. er ok: Det er tatt inn store båter, bl.a. med
utstyr til vindmøllepark, til denne kaia. Det er litt spesielle strømforhold der, som kan gi
«svell», dvs. langbårer, men ikke verre enn at dette trolig kan håndteres ved hvordan
man anlegger f.eks. en flytekai.

Som ved Hammarvika opplyser kommunen at det er store arealer tilgjengelig for
oppstilling. I møte med næringslivet 9. desember 2020 ble dette synspunktet utfordret fra
næringslivets side.

Kystverket har også her vurdert seilingsled:

38 Gjelder fiskehelse
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Kystverket sier: «Alternativ Nord-Hammarvik vil ha den lengste seilingsdistansa, men
reint farvatn og forholdsvis små kursforandringer. Området er åpent og har relativt god
plass og dybder for eventuell unnamanøver/møte med annen skipstrafikk.»

Total seilingsdistanse fra Kjerringvåg til Nord-Hammarvik anslås av Kystverket til å være
7,92 km, anslått overfartstid 30 minutter.

ScaleAQ, som eier store deler av Nord-Hammervik. sier i samtale at de er avhengig av
denne kaia for uttransport av utstyr som går til havbruksnæringen over hele verden.
Området må være rentav fiskehelse-/smitteverngrunner noe som kan bli en utfordring.
Basert på samtale med ScaleAQ, samt lengre seilingsled, vurderes Nord-Hammarvik som
mindre relevant som ferjeleie.

Det er ikke vurdert oppstillingsplasser for Nord-Hammarvik.

5.3.2.5 Kapasitet

Det kan være ulike kombinasjoner med antall ferjer og frekvens. Ferjeleiet kan også
settes opp med to ferjer av ulik kapasitet, der prioriterte grupper i større grad kan ha
fortrinnsrett på den største ferjen. Det er ikke uvanlig å ha halvtimesruter f.eks. fra kl.
0600 til ca kl 1800 t eller til kl 2100, med sjeldnere avgang om natta, ev. nattestengt fra kl.
2400. En kan også velge å holde nattåpent bare for prioriterte grupper.

Tabell 6 Ferjestørrelse/PBE/kapasitet

Ferjestørrelse Overfart og
vending kan skje
i løpet av 1/2
time

2 ferjer som går i
halvtimesrute

Ferje A i kombinasjon
med ferje B

Halvtimesrute 5424 PBE/døgn
226 PBE/time

På denne strekningen vurderes det hensiktsmessig å ha to ferjer som hver ligger på en
kapasitet på i overkant av 1 00 PBE.

En kan i tillegg ta den ene ferja ut av trafikk i deler av døgnet, la ferjene gå i frekvens
f.eks. hver 30 minutter, ha sjeldnere rute kveld/natt, forbeholde nattkjøringen til prioriterte
grupper osv. Mao. kan kapasiteten tas betraktelig ned i roligere perioder.

Sweco vurderer at det er viktig å ha tilstrekkelig kapasitet i travle perioder, herunder å ta
unna næringstrafikk, se beregninger av ÅDT omregnet til lengde kø på land og PBE
lengre frem i rapporten.
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5.3.2.6 Anbefalingferjer

Basert på innspill fra Kystverket, fra ScaleAQ og vurderinger gjort internt hos Sweco
legger Sweco til grunn at anløpssted og farled velges som følger for ferjealternativet:

• Hitra: Kjerringvåg
• Frøya: Hammarvik
• Gul seilingsled, 5,05 km, nord for Flesa fyr, vest for Grenholmen, øst for

Håskjæret gitt at mulig (ev. rød seilingsled, jf. strømforhold)
• Oppstillingsplass kommunal eiendom gbnr 9/204
• Overfart anslått av Kystverket legges til grunn: 20-25 minutter
• Det legges til grunn at avlessing og pålessing kan gjennomføres39 i løpet av 5

minutter, slik at to ferjer kan gå i halvtimesrute i de travleste periodene

Det presiseres at alternative arealer med sjøadgang for ScaleAQ er en viktig forutsetning
for Swecos anbefaling for anløpssted. Frøya kommune og bedriften er spurt om de
kjenner til aktuelle alternativer, uten at dette spørsmålet er besvart.

39 Kontakt hos ferjeselskap sier om dette: «Om det er mye trafikk kan det nok bli knapt med tid for
lasting/lossing. Men sammenlignet med f.eks (alternativ ferjestrekning) er det til normalt ikke
problem med 5 minutter liggetid. Her kan utfordringene komme på fredag og søndag når det er
store utfartshelger.»
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5.3.3 Trafikkmengder og reisetider

Ferje vil medføre en betydelig endring i reisetider og tilgjengelighet til Frøya i
anleggsperioden. Denne løsningen vil også påvirke alle kjøretøy som skal krysse
Frøyfjorden.

Under vises beregnet reisetid for en reise over fjorden:

• Det er ca. 5,5 km seilingslengde. Forventet overfartstid er på 20-25 minutter. Det
anslås 25 minutters kjøretid inkludert tømming av ferja.

• Ventetid settes til 1 0-1 2 minutter. Håndbok V71 2 anslår at ventetid på bynære
samband er 0,25 x avgangsintervall (7,5 min med 30 minutters frekvens), mens
det er 0,5 x avgangsintervall (1 5 min) for andre samband. En ferje over
Frøyfjorden vil ha en stor lokal funksjon og har mer funksjon som et bynært
samband enn en ferje som en del av hovedveg i en region. Det er derfor valgt 1 0
minutter.

• Det er ca. 5 minutters ekstra kjøretid for å komme seg fra fv. 71 4 og til
ferjeleiene. Hoveddelen av denne kjøringen ligger på Hitra mellom Kjerringvåg og
krysset med fv. 71 4.

• Gitt forutsetningene over blir det en reisetid over fjorden på ca. 40-45 minutter.
Dagens reisetid er ca. 5 minutter. Dette vil si at hvert kjøretøy vil bruke 35-40
minutter mer for å krysse fjorden.

Erfaringsvis vet vi at ferjeavløsningsprosjekter (at en går fra ferje til bro eller tunnel) som
regel medfører betydelig økning i trafikk. Det skaper mer aktivitet og reisemotstanden
synker. Den historiske utviklingen i Frøyatunnelen viser dette hvor trafikken har økt jevnt
helt siden åpning av tunnelen.
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Figuren under viser eksempler på utviklingen i trafikkmengder etter
ferjeavløsningsprosjekter40.

Tabell6 Trafikkutvikling ved ferjeavløsningsprosjekter. Kilde: Travellers' reactions to inconvenience
removal due to fixed link projects.

Tid er en kostnad og ferje betyr en stor endring i reisekostnadene/-ulempene ved å
krysse fjorden. For de korte reisene, eksempelvis mellom Frøya og Hitra, vil endringen
medføre en stor %-vis endring i reisekostnader. For de lengre reisene utgjør endringen i
kostnadene en mindre andel. Det er endringen i generaliserte kostnader41 som
tradisjonelt blir brukt til å anslå effekt av ferjeavløsningsprosjekter eller bompenger.

Eventuelle ferjetakster vil komme som en ytterligere kostnad til reisetiden og øvrige
ulemper. Tabellen under viser priselastisitet ved fordelt på sambandslengde, turlengde og
ferjeavhengighet42. Elastisiteten viser hvor %-vis hvor mye av trafikkmengdene som
endres gitt en %- vis endring i generaliserte kostnader. Dette betyr at om prisen endres
med + 1 % endres trafikken med eksempelvis - 0,2 %.

40 Travellers' reactions to inconvenience removal due to fixed link projects. Doctoral
theses at NTNU, 201 9:261 . María Díez-Gutiérrez
41 Kostnadene som trafikanter og transportbrukere står overfor når de vurderer å reise,
kalles ”generaliserte reisekostnader” og omfatter tidskostnader, drivstoffutgifter,
bompenger m.m. (i tillegg til kostnader som bussbillett, ferjebillett m.m. når
kollektivtransport er inkludert).
42 Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattinnsats på ferjesamband. SIB-rapport
nr. 4 201 3. Handelshøgskolen i Bodø og Møreforskning
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Tabell 7 Priselastisitetervurdert ut fra sambandslengde, turlengde og ferjeavhengighet. Kilde:
Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattinnsats på ferjesamband.

Åbruke erfaringstall og elastisiteter på ferje som anvendes som erstatning for tunnel i
anleggsperioden er derimot ikke like lett. Erfaringstallene er basert på permanente tiltak
og varige endringer og ikke midlertidige stenginger over kortere perioder. Ved 1 1
måneders anleggsperiode vil mange av effektene som skjer ved vanlige
ferjeavløsningsprosjekter ikke skje, som endringer i bosted og arbeidsplasser. En stor
andel av dagens trafikk gjennom Frøyatunnelen er også relatert til arbeid. Dette er trafikk
med stor avhengighet av å reise og som er mindre følsom for endringer, se tabellen over.

Mest følsom for endringer er de private reisene som ikke er relatert til arbeid. Som vist
tidligere er disse estimert til 23 % på virkedager og 65-70 % i helgene. Det er i dette
prosjektet ikke beregnet eller satt et tall på avisningen i trafikk da usikkerheten vil være
stor. Men Sweco anslår at den vil være betydelig. Hvis det innføres ferjetakst i tillegg vil
avvisningen øke ytterligere og tilleggseffekten vil trolig isolert sett være minst like stor
som den avvisning som innføring av ferjen alene medfører.

For å være rimelig robuste i forhold til trafikkmengder og ferjekapasitet er det valgt å ta
utgangspunkt i en høy virkedag 2020 som trafikkgrunnlag. Det er imidlertid ikke
medregnet en trafikkvekst frem til åpningsår. Med 3 % årlig vekst vil dette utgjøre 1 6 %
vekst i perioden 2020 – 2025.

Med hensyn på prissatte konsekvenser er det ikke tatt hensyn til at alternativet vil avvise
trafikk, altså at folk i mindre grad velger å reise. Vi forutsetter at all denne trafikken får
ulempen med økt reisetid. Det bemerkes at dette er en streng måte å regne
samfunnsøkonomi på. Når folk velger å ikke reise eller reise et annet sted gjør de det
fordi kostnaden er blitt for stor. Da skal metodisk ikke hele ulempen regnes med i
regnestykke. Forenklet kan en ta utgangspunkt i at hvis et tiltak medfører at halvparten av
trafikken forsvinner vil trafikantnytten som følge av tiltaket bli redusert med 25 %.

5.3.4 Tekniske forhold

Geologiske forhold for dette alternativet tilsvarer referansealternativet, oppgradering av
dagens tunnel.
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For teknisk løsning beskrives følgende:

5.3.4.1 Mobil ferjekai

I Håndbok V431 Ferjekai beskrives mobil ferjekai som mulig løsning som følger:

Samtale med Statens vegvesen avdekker følgende om dette: SVV har for tiden tre
ferjekaier av ny type og er i ferd med å bestille flere, så de har grei tilgang til dette. Dette
er flytende kaier som kan hektes opp på vanlig måte. Det er viktig at det fins noe som
ferja kan legge til.
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Statens vegvesen uttaler følgende om slik mobil løsning: «Normalt bygges ferjekaibrua
på flytepongtonger. Brua heves og senkes med hydraulikksylindere som på en normal
ferjekaibru. Brua kan også opereres som en vanlig ferjekai med stålrør til bunnen og med
hydraulikksylindere som monteres på toppen av f. eks innstøpte rør.
Denne typen blir mer som en vanlig ferjekai. Fordelen med mobile ferjekaier er
monteringstiden, siden ferjekaibru består av få elementer, som er enkle og montere.

SVV har tidligere montert opp en mobil ferjekai på 3-4 dager. Alt er lagt opp til å ha
komponenter som er enkle å montere og kan lett demonteres og fraktes til
neste prosjekt. I systemet er det med rammesystem som monteres på pongtongene og
som man fester stag til for å holde pongtongen og ferjekaibrua i riktig posisjon.
SVV har spesialbygde containere med alle PLS styring og hydraulikkpumpe etc, som
kobles rett til en strømkilde.

Det som kan være utfordringen er fendring/ fender kai eller dykdalber43. Å prise dette er
veldig avhengig av stedlige forhold og hvor man kan legge ferjekaia. Har man en
eksisterende kai, er det kun å fendre opp riktig for ferja som er utfordringen».

Da aktuelle ferjesteder har kai hvor mobil løsning kan kobles på, slik at utvidelser i
hovedsak kan gjøres i sjø er det ikke vurdert å bygge helt ny kai.

43 Dykdalb er en fortøyningsinnretning som består av 3-1 5 pæler som er rammet på skrå
ned i havbunnen (Wikipedia)
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5.3.5 Kostnader og inntekter

Kostnader knyttet til rehabilitering av tunnel som i referansealternativet.

5.3.5.1 Kostnader knyttet til ferjekai

Statens vegvesen har utarbeidet et prisestimat for leie av mobil ferjekai 24 m lengde. Det
koster 76 450 kr pr mnd å leie en slik kai. I tillegg kommer montering og transport på
905 600 kr, hhv. Demontering på 878 600 kr.

Tabell 8 kostnader ferjekai

Leie pr mnd Antall mnd Kun i
anleggsperioden

Leie av kai, 1 % rente 76 450 1 1 840 950

Stag, fenderpanel, må kjøpes 890 000

Monteringskostnader og transport 905 600

Demonteringskostnader,
returtransport 878 600

Totalt for en kai 2 609 550

To kaier 5 21 9 1 00

Vi har mottatt kostnadsoverslag knyttet til én kai. Ut ifra Sweco’s kjennskap til lokale
forhold blir det trolig behov for å koble til mobile flytekaier ved begge ferjesteder, både i
Kjerringvåg og i Hammarvika. Kostnaden kan dermed dobles.
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5.3.5.2 Kostnader ved leie av ferje

Tabell 9 Kostnader leie ferje

Pr mnd
ferje A

Pr mnd
ferje B

A+B pr
mnd

Antall
mnd Til sammen

Leie av ferje 1 475 000 1 700 000 3 175 000 11 34 925 000

Drivstoff, full døgndrift,
halvtimesrute, realistisk
motoreffekt, distanse 5,5
km, overfart 20 min 1 084 050 908 95044 1 993 000 11 21 923 000

Lønnskostnader, full
bemanning 2 007 500 2 007 500

4 015 000
11

44 165 000

adminstrasjons-
kostnader 125 000 125 000

250 000
11

2 750 000

Til sammen i
anleggsperioden 103 763 000

Det legges til grunn leie av to spesifiserte ferjer, som er anonymiserte av hensyn til
konkurranse. Det er tatt med leiekostnader, drivstoffkostnader, lønnskostnader knyttet til
full bemanning og administrasjonskostnader.

Til sammen vil kostnadene ligge på rundt 1 03,75 mill. kr i anleggsperioden.

5.3.5.3 Kostnader knyttet til oppstillingsplasser

Fylkeskommunen oppgir at det nylig er utredet ferjetilbud mellom Aure og Hitra
(Laksåvika-Kjørsvikbugen), der kostnader til oppstillingsplasser er beregnet til 7,8 mill. kr.

I forståelse med fylkeskommunen legges det derfor til grunn at kostnader til
oppstillingsplasser for dette prosjektet vil komme på omtrent 8 mill. kr. Dette er relevant
for referansealternativet, begge ferjealternativene og rømningstunnelalternativet.

44 Drivstoff ferje 2 inkluderer kostnad gass og diesel
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5.3.5.4 Inntekter fra billettsalg

Fylkeskommunen har bedt Sweco regne på mulige inntekter fra å legge ferjetakst på bruk
av ferje.

Det er to takstregulativer for ferje som gjelder, hhv. Riksregulativet og Autopass-
regulativet.

Den enkelte ferjestrekning plasseres i takstsone etter ferjestrekningens lengde. For
Kjerringvåg-Hammarvik, gul seilingsled, 5,09 km, innebærer dette sone 6.

Forskjellen mellom de to regulativene er som følger: Riksregulativet omfatter betaling for
persontrafikk (gående/passasjerer). Dette ligger ikke i Autopassregulativet. Videre
innebærer Autopassregulativet at bedriftskunder kan oppnå 30% rabatt, mens
privatkunder kan oppnå 50% ved å inngå rabattavtale og knytte kjøretøy til
storbrukerkonto med forhåndsbetaling. Autopass er enklere å håndtere for
ferjemannskapet, da en bare trenger å registrere registreringsnummer ved å ta bilde av
dette med en håndholdt mobiltlf, mens en ved Riksregulativet må sjekke inn i vinduet hvor
mange passasjerer som er med osv.

Statens vegvesen oppgir at i den grad en ønsker å redusere takstbelastningen er det
vanlig å gjøre dette ved å redusere sone. Å ta ut enkeltgrupper av hensyn til disse
(passasjerer, næringslivstrafikk, lange kjøretøy) har ikke vært vanlig.

Tabell 9 Autopass regulativet - aktuelle soner
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Tabell 10 Riksregulativet - aktuelle soner. Regnestykket vårt legger sone 6 til grunn.

Riksregulativet ligger i det følgende til grunn, ganske enkelt fordi det har vært enklere å
regne på. Vi innser at det etter hvert er mest vanlig å bruke Autopass. I den grad en
ønsker å gå videre med et ferjealternativ og legge ferjetakster til grunn, anbefaler vi at en
regner nøyere på dette enn det vi har hatt anledning til.

Vi har brukt ÅDT -tall fra 201 9 og fremskrevet dette med 3% vekst frem til 2024. Det er
ikke tatt hensyn til at et slikt alternativ vil ha en trafikkavvisende effekt. Sweco har gjort
visse tilpasninger for å få kategoriene i telleapparatet i tunnelen til å passe med
ferjetakstkategoriene45. Det er lagt til grunn at hvert korte bil har gjennomsnittlig 1 ,1
voksen passasjer, i tillegg til 0,2 barn.

Inntekter
fra

kjøretøyer
pr døgn

Inntekter fra
passasjerer

pr døgn

Sum
inntekt pr

døgn

Sum inntekt
365 døgn:

1 år

11 mnd

Sone 6 –
kort led

Hammarvik 475 96 571 208 284 190 927

Tabell 12 Mulige inntekter fra ferjetakster etter Riksregulativet, ÅDT fra 1. september 2020 lagt til
grunn. Tusen kr

45 Det forutsettes at 1 00% av alle biler i kategorien <6m er kortere enn 5,6 m lange. Alle
biler i takstkategori B3 og B4 i tabellen for Riksregulativet forutsettes å være 6,6m lange,
alle i takstkategori B3 og B6 forutsettes å være 1 2 m lange, alle i takstkategori B7 og B8
forutsettes å være 1 5m lange, mens alle i kategori B9 og B1 0 forutsettes å være 22m
lange.
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Dersom en skulle valgt den lange leden nord for Grønnholmen, ville regulativet tildelt
ferjestrekket en høyere sone, noe som ville økt inntektene med drøyt 50 mill. kr. Nord-
Hammarvik som anløpssted ville medført en enda høyere sone og økt inntektene fra
billettsalg ytterligere. Dette er ikke tatt med i vår rapport da vi ikke anbefaler disse
løsningene, men nevnes som illustrasjon på hvordan sonesystemet fungerer – økt
transportlengde øker takstene og dermed inntektene.
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5.4 Alternativ: Varig beredskapsferje

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Varig beredskapsferje
1 125 mill. kr inkl.
oppgradering, kai,

leie av ferje,
oppstillingsplasser og

beredskapsferje

T8
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

11 mnd
To ferjer i halvtimesrute
Kjerringvåg-Hammarvik

Som i forrige alternativ etableres det et ferjesamband mellom Kjerringvåg og
Flatval/Hammarvika/Nord-Hammarvika. Til forskjell fra det alternativet skal
ferjesambandet i dette tilfellet være et samband som kan opprettholdes også med tanke
på fremtidig drift i beredskapssammenheng. På denne måten blir ferjesambandet en
reserve ved stengt tunnel.

I alternativet rehabiliteres Frøyatunnelen som i referansealternativet
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5.4.1 Anleggsperiode

Det er anslått at rehabiliteringsarbeidet vil foregå over en periode på 1 1 måneder. Det
legges til grunn at tunnelen åpner 1 . januar 2025, og at anleggsperioden dermed starter
1 . februar 2024.

5.4.2 Ferjetilbudet i anleggsperioden og fremover

I anleggsperioden legges det til grunn tilsvarende ferjeaktivitet som beskrevet i forrige
alternativ. I dette alternativet legges det til grunn løsninger for beredskapsferje også i
fremtiden.

Dette innebærer at kailøsninger bør fremstå som permanente, og tåle belastninger fra
vær og vind over en lengre periode. Det innebærer også at det bør inngås langsiktige
kontrakter for mulig leie av ferje ved behov.

For å anslå fremtidig behov for beredskapsferje legger Sweco opplysninger fra Statens
vegvesen om hendelser/meldinger i Frøyatunnelen i perioden 201 0-2020 til grunn.

Kapittel 3.4.3 viser oversikt over hendelsene.

Trenden for antall ganger Frøyatunnelen er midlertidig stengt er økende noe som
vurderes å henge sammen med økning i trafikk.

I år 2020 var tunnelen midlertidig stengt 70 ganger, derav 28 ganger som følge av
vedlikehold og 40 ganger som følge av uhell, bilberging etc. Tidsmessig var tunnelen i
gjennomsnitt stengt 4,7 timer per hendelse for vedlikehold og 0,7 timer per hendelse ved
uhell.

Vegdirektoratet oppgir at hydraulikk som ikke brukes lett kan få problemer etter noe tid.
De har foreslått at hydraulikk osv. på kaiene kan kobles fra etter at anleggsfasen er ferdig
av hensyn til vedlikehold. Dette vil innebære at det vil ta noe tid å koble til dette utstyret
på igjen og ferja vil dermed ikke være umiddelbart tilgjengelig dersom det skjer noe i
tunnelen. En kan alternativt vurdere å inngå vedlikeholdsavtale med Statens Vegvesen,
eller ferjemannskapet kan gis opplæring i å holde hydraulikken ved like. En frakobling vil
gjøre reserveferja mindre operativ på kort varsel, da det ifølge Vegdirektoratet vil ta
«noen timer» å koble den til igjen, noe som gjør en slik ferje mindre i stand til å dekke de
korte stansene på 1 -3 timer.

Det er beskrevet kostnader ved å ha en beredskapsferje liggende fullt bemannet lokalt på
Hitra-Frøya. Det kan også tenkes muligheter der en inngår avtaler med ferje liggende
f.eks. i Trondheim eller annet tettsted/ev. ved annet ferjeleie, og der ferjen hentes inn ved
oppståtte behov. En slik avtale vil trolig kunne redusere kostnadene noe, uten at vi har
regnet på dette, men vil samtidig ikke fange opp de akutt oppståtte hendelsene som må
løses på kort varsel.

Det presiseres at Vegdirektoratet ønsker en grundig befaring før en ev. velger en slik
løsning.
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Tidsbruken ved uhell medfører historisk sett kort forholdsvis korte perioder der tunnelen
er stengt og det vil normalt ikke være tid til å sette en beredskapsferje i drift. Når tunnelen
er stengt som følge av vedlikehold skjer dette på natta og behovet for ferje er forholdsvis
liten. Beredskapsferja vil i hovedsak være nyttig hvis det skjer et uhell som medfører
stengt tunnel i lang periode.

5.4.3 Tekniske forhold

For tunnel som i referansealternativet.

Utvidelse av ferjekaier, oppstillingsplasser mm. i hovedsak som i alternativ 2, skjønt
løsningene må fremstå som mer varige, og behov for vedlikeholdskostnader kan oppstå.
Ikke beskrevet i detalj. Oppstillingsplasser som i alternativ 2, skjønt løsninger må fremstå
mer permanente og behov for vedlikehold kan oppstå.

5.4.4 Kostnadsanslag

Rehabilitering av tunnel som i referansealternativet.

5.4.4.1 Ferjekai

Tabell 13 kostnader ferjekai varig ferje

Leie pr mnd Antall mnd Varig løsning
Kjøp av nytt utstyr,
relevant ved varig
beredskapsferje

8 630 000

Leie av kai, 1% rente 76 450 1 1
Stag, fenderpanel,
må kjøpes 890 000

Monteringskostnader 905 600
Demonteringskostnader,
returtransport
Totalt for en kai 10 425 600
Totalt for 2 kaier 20 851 200

Til forskjell fra midlertid ferje vil det ikke være aktuelt med demonteringskostnader ved
dette alternativet. Det kan ev komme vedlikeholdskostnader i tillegg. Slitasje søkes
minimert ved å demontere hydraulikk, og bare koble til denne før bruk.
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5.4.4.2 Kostnader leie av ferje

Tabell 14 kostnader leie ferjekai

Pr mnd ferje A Pr mnd ferje B
Samlet

leiekostnad ferje
pr mnd

Antall mnd Til sammen

Leie av ferje 1 475 000 1 700 000 3 1 75 000 1 1 34 925 000

Drivstoff, full døgndrift,
halvtimesrute, realistisk
motoreffekt, distanse 5,5
km, overfart 20 min 1 084 050 908 95046 1 993 000 1 1 21 923 000

Lønnskostnader, full
bemanning, pr skift 2 007 500 2 007 500 4 01 5 000 1 1 44 1 65 000

Administrasjonskostnader 1 25 000 1 25 000 250 000 1 1 2 750 000
Til sammen i
anleggsperioden 1 03 763 000

Leieavtale47 for fremtidig
beredskapsferje48

2 454 750 2 454 75049
Årlig kostnad

beredskapsferje: 29 457 000

Kostnader i anleggsperioden som i alternativ 2.

I tillegg kostnader til fullt bemannet beredskapsferje, se fotnote om dette på bunnen av
siden.

5.4.4.3 Kostnader oppstillingsplass

8 millioner krones legges til grunn som beskrevet i alternativ 2.

46 Drivstoff ferje 2 inkluderer kostnad gass og diesel
47 Kun en ferje lagt til grunn etter anleggsperioden
48 Innebærer leiekostnad + vedlikehold + andre driftskostnader, kostnader ved å ha ei
ferje, 1 2 t fullt mannskap, noe drivstoff men ikke for kjøring, det vil koste 1 500 kr pr. time
ved kjøring i tillegg
49 Det presiseres at det legges til grunn bare 1 beredskapsferje
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5.5 Alternativ: Erstatningstunnel – 5 % stigning

Skisse
Samlede kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Erstatningstunnel –5%
stigning 2 735 mill.kr inkl. ny

tunnel, vei i dagen + omgj.
av dagens til rømning

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

7-8 års byggetid.
Tunnelen bygges først,
Ingen hindring av trafikk

i anleggsperioden.
Dagens tunnel kun enkel

omgjøring til
rømningstunnel.

I alternativet etableres det en ny undersjøisk tunnel som skal erstatte dagens tunnel. I
henhold til kravene i EU-direktivitet og vegnormalene skal tunnelen ha maks stigning 5%.
Dette medfører at tunnelen vil strekke seg lenger på hver side av Frøyfjorden. Det nye
tunnelløpet går øst for dagens tunnel.

Helt ny tunnel vil kunne tilfredsstille alle krav til teknisk standard og sikkerhet. Dagens
tunnel vil da ha en funksjon som rømningstunnel og omkjøringsmulighet.

Dagens tunnel omgjøres til rømningstunnel.

Med ÅDT<6000 vil tunnelen ha dimensjoneringsklasse H1 og i utgangspunktet med
tunnelprofil T9,5. Etter gjennomgang i møte med TFK har vi imidlertid valgt å legge T1 0,5
til grunn for dette alternativet. Tunnellengden blir ca. 8,1 km.

I stigningspartiene av tunnelen kan det være aktuelt med utvidelse av profilet (T1 2,5) for
krabbefelt. Det er ikke gått inn på hvor stor nytten av dette vil være. Krabbefelt er ikke
inkludert i kostnadsoverslaget for ny tunnel.
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5.5.1 Anleggsperiode

7-8 års byggetid. Tunnelen bygges først. Ingen hindring av trafikk i anleggsperioden.
Dagens tunnel kun enkel omgjøring til rømningstunnel.

5.5.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I alternativet er det lagt opp til at trafikken avvikles som normalt i dagens tunnel frem til
nytt tunnelløp er på plass. Etter at ny tunnel er åpnet vil dagens tunnel legges ned, og i
fremtiden eventuelt bli benyttet som rømningstunnel.

5.5.3 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Med 5 % stigning øker tunnellengden i forhold til dagens med ca. 1 ,6 km på
Dolmøyasiden. Det er en begrensning i hvor langt tilbake man kan trekke tunnelen pga.
Dolmøysundet. Det er også en markert kløft igjennom terrenget nær brua mot
Dolmøyasundet som sannsynligvis innebærer dårlig bergkvalitet (mellom Iselivågen og
Øvervågen). Tunnelen legges med to kurver i en s-form for å få tilstrekkelig lengde og
med ny portal øst for Dolmøy Industripark.

På Frøyasiden er det valgt å legge ny portal rett nord for rundkjøringen/kryss mellom
fylkesvei 71 4 og 71 6. Tunnelen starter i nordlig retning. Deretter går tunneltraseen i en
2700 kurve og er parallell med eksisterende tunnel før kryssing under fjorden.



60(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Det må bygges ny veg i dagen mellom nye tunnelportaler og fylkesvegen. Ny vei i dagen
får en lengde på i underkant av 250 m på Dolmøyasiden. Det blir bygging på løsmasser,
antagelig torv for ca. 1 5-20 m og deretter bergskjæring og noe fylling i ca. 200 m lengde
før påkobling på eksisterende veg. I tillegg er det en konflikt med en lokalveg ned til
Heggåsen som også må legges om (ca. 250 m ny veg), eller alternativt krysse over eller
under ny fylkesveg.

På Frøya siden blir det ca. 50 m ny veg i dagen på eng/beitemark før tilknytting til
fylkesveg-kryss.

Det er generelt ikke krav om rømningsveier i tunneler som har tilsvarende trafikkmengde
og lengde som Frøyatunnelen50. Tunnelsikkerhetsforskriftene har imidlertid bestemmelser
for gjennomføring av risikoanalyser av eksisterende tunneler for å vurdere behov for
rømningsveier. Risikoanalysen skal presisere og begrunne tiltak for å redusere
sannsynligheten for ulykker og deres konsekvenser. Når investeringskostnaden ikke er så
høy for å senke risikoen kan det å inkludere dagens tunnel som rømningsvei være et godt
tiltak for å redusere konsekvensen av f.eks. en brann i tunnelen.

Det er derfor i denne omgang foreslått å etablere nødutganger mot eksisterende tunnel
hver 500 m. Noen av tverrforbindelsene må imidlertid bli ganske lange pga.
høydeforskjellen mellom løpene. Plassering av tverrforbindelser er vist på tegning 151.

Tverrforbindelser/nødutganger bygges med tunnelprofil T4.

For beskrivelse av løsninger for frostsikring, brannvann, tekniske bygg, vann- og
avløpssystem og annet vises det til Delrapport Tunnel. Der beskrives også ombygging av
dagens tunnel til rømningstunnel.

5.5.4 Trafikkmengder og reisetider

En ny og forbedret tunnel, og spesielt bedre stigningsforhold, vil medføre økt
kjørehastighet for kjøretøyene gjennom tunnelen. I EFFEKT 6.7852 er det etablert en
beregningsmetodikk for fart som tar høyde for stigningsforhold. Det er hentet ut
gjennomsnittlige kjørehastigheter gjennom eksisterende tunnel og ny tunnel fra EFFEKT.

For dagens tunnel viser uttaket fra EFFEKT følgende:

For lette biler beregnes en gjennomsnittlig fart på ca. 74 km/t og for tunge biler beregnes
en gjennomsnittlig fart på ca. 66 km/t. I dette regnestykket ligger til grunn at kjøretøyene
opprettholder farten nedover og på de flate strekningene. I stigningen ut av tunnelen
mister kjøretøyene fart og spesielt de tunge får kraftig redusert fart. Modellen tar ikke

50 Gjelder ved ÅDT < 8000, bortsett fra når tunnellengden er mer enn 1 0 km, da kreves
rømningsvei ved ÅDT >4000
51 Denne tegningen er vist på denne rapportens side 3, før sammendrag og
innholdsfortegnelse. Utsnitt som viser kurvatur på Frøyasiden (inkl. et par
rømningstunneler) er vist på nest siste side. Tegningen er ellers sammen med andre
tegninger vedlegg til Fagrapport tunnel (R-02)
52 EFFEKT er Statens vegvesens hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i
forbindelse med vei- og transportprosjekter.
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hensyn til at lette biler kommer bak tunge kjøretøy. Således er farten for lette kjøretøy
trolig noe overestimert.

For ny tunnel med 5 % stigning beregnes at både lette og tunge kjøretøy klarer å
opprettholde farten gjennom tunnelen. Fartsmodellen i EFFEKT beregner at
gjennomsnittlig fart blir 77 km/t. Dette vil si at det i hovedsak er de tunge kjøretøyene som
kjører fortere.

Den nye tunnelen medfører lengre kjøreveg enn dagens løsning både på Frøyasida og
på Hitrasida. Fra rundkjøringen på Frøya (fv. 71 4 x fv. 716 før dagens tunnel) til
Dolmsundbrua på Hitra (fv. 714) medfører ny løsning ca. 2 kilometer lengre reiseveg enn
i dag. I EFFEKT beregnes atreisetiden på denne strekningen øker med i overkant av ett
minutt for personbiler og underkantav ett minutt for tunge kjøretøy i forhold til dagens
løsning. Dette vil si at økt fart i stigningene ikke kompenserer for økt reiselengde og
reisetiden går i gjennomsnitt litt opp mellom Frøya og Hitra.

Det er videre antatt at trafikkmengdene i dette alternativeter tilsvarende som i Referanse.
Til tross for lengre reiselengde og kjøretid, vil trolig opplevelsen av en tryggere tunnel
kompensere for dette og heller medføre økt etterspørsel etter å kjøre gjennom tunnelen.
På det andre siden vil en ny tunnel mest sannsynlig bli delvis bompengefinansiert.
Bompenger vil være trafikkavvisende.

Rapporten «Finansiering av vegprosjekter med bompenger. Behandling av og
konsekvenser av bompenger i samfunnsøkonomiske analyser53 viser en betydelig
variasjon i hvilken effekt bompenger har. Størst reduksjon som følge av bompenger finner
vi for lokaltrafikk i byer, mens typisk gjennomgangstrafikk og lengre reiser er mindre
følsomme. Priselastisiteten for bompenger ble estimert til -0,5 % i gjennomsnitt.

Hva dette er betyr i praksis for trafikken har det ikke vært anledning til å regne på detaljert
i dette prosjektet. Det er heller ikke regnet på hva eventuelle bomsatser vil være.
Erfaringsvis ligger reduksjonen i trafikkmengde i størrelsesorden 10 –30 % som følge av
bompenger. Dette vil redusere evt. nyttegevinster ved en ny tunnel noe.

5.5.5 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.4.

Samlet kostnadsoversikt er gitt i kapitel 7.

53 Finansiering av vegprosjekter med bompenger. Behandling av og konsekvenser av
bompenger i samfunnsøkonomiske analyser. Consept-rapport nr 49. Morten Welde,
Svein Bråthen, Jens Rekdal, Wei Zhang
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5.6 Alternativ: Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning

Skisse
Samlede kostnader

(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Parallell tunnel,
hver retning sitt
løp –7%
stigning

2 547 mill.kr inkl. ny tunnel,
vei i dagen + rehabilitering

av dagens

T8,5
Max. 7% stigning
Ca. 7,3 km lang

6-7 år til bygging av
parallellløp + 18 mnd til

oppgradering av dagens.
Tunnelen brytes først.

Ingen hindring av trafikk i
anleggsperioden

I alternativet etableres det en ny undersjøisk tunnel som i forrige alternativ,
erstatningstunnel. Forskjellen mellom det alternativet og dette er at her beholdes dagens
tunnel som fullverdig løp etter at ny tunnel er ferdig. Dette betyr at det vil være to
tunnelløp over Frøyfjorden. Hver av disse vil utelukkende føre trafikk én vei. Det medfører
at faren for møtetrafikkulykker elimineres. For at dagens tunnel fortsatt skal kunne være i
drift må denne rehabiliteres.

Tunnelen bygges med maksimum 7% stigning. Tunnellengden blir ca 7,3 km.

I dette alternativet vil trafikken i hver retning kjøre i hvert sitt tunnelløp etter at begge
tunnelene er åpnet.
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I stigningspartiene av tunnelen kan det være aktuelt med utvidelse av profilet (T1 2,5) for
krabbefelt. Det er ikke gått inn på hvor stor nytten av dette vil være. Krabbefelt er ikke
inkludert i kostnadsoverslaget for ny tunnel.

5.6.1 Anleggsperiode

Det er anslått en byggeperiode på 6-7 år for ny tunnel. Rehabilitering av dagens
tunnelløp finner sted etter at nytt tunnelløp er åpnet for trafikk. Det er anslått at det
tilsvarende vil ta 1 1 mnd. å rehabilitere tunnelløpet.

5.6.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I alternativet er det lagt opp til at trafikken avvikles som normalt i dagens tunnel frem til
nytt tunnelløp er på plass. Etter at ny tunnel er åpen, vil rehabilitering av dagens tunnel
starte. Trafikken vil i anleggsperioden avvikles gjennom det nye tunnelløpet. Etter
gjennomført rehabilitering vil trafikken gå i hvert sitt løp.

Mao. vil ikke trafikken på noe tidspunkt bli hindret av byggingen.

5.6.3 Trafikkmengder og reisetider

I dette alternativet beholdes det ene løpet som i dag og det etableres et nytt parallelt løp
med 7 % stigning. Begge løpene enveiskjøres i permanent situasjon. Løpet som leder
mot Frøya vil benytte dagens tunnelløp. Dette er en fordel fordi disse vil i hovedsak være
uten gods, være lettere og dermed håndtere stigningen bedre.

I løpet der dagens tunnel benyttes vil det blir en forbedring, hovedsakelig fordi lette biler
kan kjøre forbi de tunge i stigning. Den nye løpet vil få bedre stigningsforhold. Den nye
tunnelen medfører ca. 2 kilometer lengre reiseveg fra rundkjøringen på Frøya (fv. 71 4 x
fv. 71 6 før dagens tunnel) til Dolmsundbrua på Hitra (fv. 71 4) for det ene løpet.

Beregningene i EFFEKT viser at i løpet der ny tunnel benyttes øker reisetiden fra
rundkjøringen på Frøya (fv. 71 4 x fv. 71 6 før dagens tunnel) til Dolmsundbrua på Hitra
med ca. 1 ,5 minutter for lette kjøretøy og 1 minutt for tunge kjøretøy. Tilsvarende som for
alternativet med erstatningstunnel kompenserer ikke økt fart fullt ut for økt reiselengde.
For trafikken som blir igjen i dagens tunnel viser EFFEKT beregningene en liten gevinst.

Tilsvarende som for alternativet med erstatningstunnel er det antatt at trafikkmengdene i
dette alternativet er tilsvarende som i Referanse. Til tross for lengre reiselengde og
kjøretid i den ene retningen, vil opplevelsen av å kjøre uten motgående trafikk
kompensere for dette og heller medføre økt etterspørsel etter å kjøre gjennom tunnelen.
På det andre siden vil en ny tunnel mest sannsynlig vil bli delvis bompengefinansiert.
Dette vil være trafikkavvisende.

5.6.4 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».
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Påhugg ved Frøya er lagt ved siden av eksisterende tunnel og går deretter i en 360°
kurve før den følger samme trase som beskrevet alternativ erstatningstunnel på østsiden
av dagens tunnel. På Dolmøya er også påhugget for ny tunnel lagt ved siden av
eksisterende tunnel. Slakere stigning medfører lenger tunnel. Dette løses ved å legge
den nye tunnelen i kurve vestover før den krysser over eksisterende tunnel og følger
samme trase som alternativet med erstatningstunnel under sjøen. Dette alternativet
følger i prinsippet samme trasé som det alternativet, men blir noe kortere og med påhugg
ved siden av dagens påhugg. Det blir da kun kort strekning for påkobling til eksisterende
veg.

Ny veg i dagen på Dolmøyasiden siden blir ca. 1 50 m hvorav ca 1 00 m på 1 -2 m fylling
på eng/beitemark samt ca. 50 m sprengt ut i skjæring før tilknytning til eksisterende veg.

Ny veg i dagen på Frøya siden blir ca. 50 m ny vei på eng/beitemark oppå 1 -2 m fylling.

Det er for nye tunneler generelt ikke krav om rømningsveier i tunneler som har
tilsvarende trafikkmengde og lengde som Frøyatunnelen54. I dette tilfellet bygges det to
nære parallelle løp hvor det ligger til rette for å etablere nødutganger/tverrforbindelser
mellom løpene. Det er derfor i denne fasen planlagt med tverrforbindelser hver 500 m.
Dette medfører at det noen steder må sprenges ut ganske lange forbindelsestunneler
pga. høydeforskjellen mellom løpene. Plassering av tverrforbindelser er vist på tegninger.
En risikoanalyse kan være et hjelpemiddel for å begrunne kost/nytte av å etablere
tverrforbindelser.

Tverrforbindelser/nødutganger bygges med tunnelprofil T4.

For beskrivelse av løsninger for frostsikring, brannvann, tekniske bygg, drenssystem,
vann- og avløpssystem og annet vises det til Delrapport Tunnel).

5.6.5 Kostnadsanslag

Kostnader er beskrevet i kapitel 6.5.

54 Se om ønskelig kapitel 5.5.3
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5.7 Alternativ: Rømningstunnel

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggsperiode

Rømningstunnel
1 178 mill.kr inkl.

bygging av
rømningstunnel +

oppstillingsplasser +
rehabilitering av
dagens tunnel.

T5,5
10% stigning

Ca. 5,3 km lang

4år til bygging av
rømningstunnel
11 mnd. til oppgradering
av dagens.
Rømningstunnel brytes
først.
Døgnkontinuerlige
kolonner i
anleggsperioden

Dagens tunnel oppgraderes som planlagt når ny rømningstunnel er ferdig bygget.
Tunnelen utformes med enkel standard, men samtidig med vegbane og til dels
vannsikring dimensjonert for trafikk og tungtransport. På den måte vil den kunne fungere
som omkjøringsveg med lav hastighet både i oppgraderingsperioden og i forbindelse med
senere vedlikehold/oppgraderinger.

Den nye rømningstunnelen bygges parallelt med dagens og med samme
stigningsforhold. Vegnormalenes krav til rømningsvei, samt nøktern innredning legges til
grunn. Tunnelen er lagt øst for eksisterende tunnel for å unngå konflikt med
fordrøyningsbassenget. Senterlinje avstand mellom de to tunnelløpene er i overkant av
30 m, bortsett ifra mot endene hvor avstanden går ned til 1 0 m. Økt senterlinjeavstand er
valgt for å ha tilstrekkelig avstand fra snu- og havarinisjer i eksisterende tunnel.
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Tunnelen etableres med samme stigning som dagens tunnel, dvs. 1 0% på det meste.
Rømningstunnelen etableres med påhugg ved siden av portalene til dagens tunnel. Det
blir da en kort veistrekning i dagen, ca. 25 m med et kjørefelt for påkobling til
eksisterende veg.

Tunnellengden blir ca 5,3 km.

Tunnelen skal primært fungere som en rømningsvei for dagens tunnel. Det benyttes T5,5
profil. I oppgraderingsfasen vil den fungere som omkjøringsvei, da med redusert
hastighet og en-veis trafikk.

5.7.1 Anleggsperiode

Stipulert byggetid for rømningstunnelen er 3 – 4 år. I tillegg kommer rehabilitering av
eksisterende tunnel, på 1 1 mnd. Det forutsettes da at trafikken ledes i kolonne gjennom
rømningstunnelen i den perioden.

5.7.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I dette alternativet vil trafikken i anleggsperioden tilbys kolonnekjøring i rømningstunnelen
gjennom hele døgnet.

5.7.3 Trafikkmengder og reisetider.

Under vises beregnet reisetid for en kolonne:

• Lengde kolonnekjøring 6,2 km
• Hastighet: 40 km/t. Kjøretid ca. 9 min.
• Avvikling kolonne: Trafikken har naturlig en betydelig variasjon gjennom uka, i

helgene og også avhengig av sesong. I kapittel 3.4.1 viste vi en høy virkedag.
Størst trafikk er det på ettermiddagen og trafikken i en retning er ca. 1 20 kjt/t på
det største. Med 3 % vekst til 2024 vil dette si ca. 1 35 kjt/t. Under forutsetning om
at det er går to kolonner i hver retning blir det ca. 65-70 kjøretøy som skal i en
kolonne, med 3 sekunder mellom hver bil, vil det ta 3-4 minutter å avvikle en
kolonne.

• Dette betyr at det tar minst 1 2- 1 3 minutter å avvikle en kolonne i de travle
periodene. Så skal ledebilen snu og komme seg i posisjon. Under disse
forutsetningene kan det gå en kolonne hvert kvarter og ca. hver halvtime fra hver
side. Totalt blir dette to kolonner i timen hver vei. Det vil trolig være tidspunkter
der dette kan bli knapt med tid, men i store deler av døgnet vil trafikkmengdene i
kolonnene være betydelig mindre.

Tilsvarende som for kveldskolonnene for Referansealternativet vil det i tillegg til det
ovenstående være tapt tid i forhold til at man må møte opp i forkant av kolonnen og
organisering. Hvis kolonnene går til faste tider vil det være mer forutsigbart og tapt tid i
gjennomsnitt vurderes å gå ned. Samtidig vil en del kjøretøy ikke forholde seg til tidspunkt
og alle vil beregne en sikkerhetsmargin før kolonnen. Hvis det legges inn et tidstap i
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gjennomsnitt på 8 minutter vil hvert kjøretøy påregne 20 minutter for å kjøre gjennom
tunnelen.

I dag tar det ca. 5 minutter å passere tunnelen og tidstapet kan beregnes til 1 5 minutter.
En ulempesfaktor for trafikantene kommer som et tillegg.

Kolonnekjøringen vil oppleves på samme måte som en ferje eller bompenger, ved at den
vil medføre en større reisekostnad og reisemotstand. Også dette alternativet vil medføre
avvisning av trafikk. Reisemotstanden vurderes å være større enn eksempelvis
bompenger, men mindre enn ferjealternativet i anleggsperioden.

Med kolonne på ca. 70 kjt/t inkludert ca. 1 0 lange kjøretøy vil dette si behov for ca. 550-
600 meter oppstillingsplasser. I dette alternativet er det enda viktigere å finne gode
løsninger for oppstilling og avvikling av kolonnene. Områdene som er pekt på i kapittel
5.2.4 er også gjeldende her, og det må ivaretas tilstrekkelig plass.

Trafikkmengdene kan forventes å bli som i dagens situasjon, inkludert forventet
trafikkvekst frem til rehabiliteringsperioden. Med hensyn på prissatte konsekvenser er det
ikke regnet med trafikkavvisning. All denne trafikken får ulempen med økt reisetid i
anleggsperioden.

5.7.4 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Nødutganger: Det vil bli etablert tverrforbindelser mot eksisterende tunnel for hver 500 m.
Tverrforbindelser / nødutganger bygges med tunnelprofil T4. Plassering av
tverrforbindelser er vist på tegning. Det er totalt 1 0 tverrforbindelser, de fleste med lengde
rundt 25 m. Det er to korte med 1 0 m lengde mot hver ende av tunnelen.

Eksisterende vegtunnel er utenfor regelverket med 1 0 % stigning og har forhøyet risiko
for hendelser pga f.eks. varmgang i bremser. Ved å bygge en rømningstunnel kan det
være mulig å få ned konsekvensene av en brann slik at risikonivået kan aksepteres.

For beskrivelse av løsning for vann- og frostsikring, brannvann, belysning, skilt og signal,
tekniske bygg, drenssystem og veioverbygning se Delrapport Tunnel.

Dette alternativet innebærer at dagens tunnel oppgraderes som beskrevet i
referansealternativet.

5.7.5 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.6.Samlet kostnadsoversikt er gitt i
kapitel 7.
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5.8 Alternativ: Nye tilkomstløp – 5 % stigning

Skisse
Samlede

kostnader
(inkl. mva. der relevant)

Tunnel-
forutsetninger

Varighet,
organisering av
anleggs-periode

Nye tilkomstløp
–5% stigning

1 952 mill.kr inkl.
nye løp, vei i dagen,
omgjøring av eks.

løp til rømning,
oppgradering av

midtparti

T 10,5
5% stigning

Ca. 8,1 km lang

6-7 års byggetid
+ 8. mnd. til
oppgradering av
midtparti.
Tilkomstløp brytes først.
En viss hindring av
trafikk ved
sammenkobling

I dette alternativet bygges det ny tunnel der dagens tunnel har for bratt stigning i forhold
til regelverket. Tilsvarende som for ny erstatningstunnel, er det i samråd med
oppdragsgiver valgt tunneltverrsnitt T1 0,5 for de nye tilkomstløpene i hver ende. Nye
tunnelløp fra hver side av fjorden kobles på eksisterende tunnel der denne flater ut under
sjøbunnen. Trafikken vil gå gjennom nye løp og gjennom midtre del av dagens tunnel.

Midtre del av dagens tunnel oppgraderes iht. forskriften. Dagens tunnelender gjøres om
til rømningsveier. Det legges til grunn noe arbeid med blant annet sjekk/vedlikehold av
vann og avløpssystem, vedlikehold av belysning og ventilasjon, punktvis vannsikring,
samt stedvis ettersikring av bergmasser.

I stigningspartiene av tunnelen kan det være aktuelt med utvidelse av profilet (T1 2,5) for
krabbefelt. Det er ikke gått inn på hvor stor nytten av dette vil være. Krabbefelt er ikke
inkludert i kostnadsoverslaget for ny tunnel.
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5.8.1 Anleggsperiode

Tilkomstløpene bygges først, anslått 6-7 år. Ca. 1 år til rehabilitering av midtpartiet.
Trafikantene vil i liten grad bli hindret, men unntak av en kort periode der de nye
tilkomstløpene kobles sammen med den eksisterende midterste delen av tunnelen.

7-8 års byggetid. Tunnelen bygges først. Ingen hindring av trafikk i anleggsperioden.
Dagens tunnel kun enkel omgjøring til rømningstunnel.

5.8.2 Trafikkavvikling i byggeperioden

I alternativet er det lagt opp til at trafikken avvikles som normalt i dagens tunnel frem til
nye tilkomstløp er etablert. Det vil være en kort periode der løpene knyttes sammen hvor
det blir behov for stengning av tunnelen. Etter at nye tilkomstløp er etablert, vil dagens
strekninger med 1 0 % stigning bli benyttet som rømningstunnel.

Midterste del av tunnelen vil bli oppgradert etter bygging av tilkomstløp. Det vil da være
aktuelt å avvikle trafikk gjennom kolonnekjøring, som beskrevet under
referansealternativet (dagåpen tunnel, kveldskolonner, nattestengt tunnel).

5.8.3 Trafikkmengder og reisetider

Dette alternativet vil i prinsippet medføre samme situasjon som Erstatningstunnel vist i
kapittel 5.5.4. Forskjellen mellom alternativene ligger primært i midtre del der
Erstatningstunnelen vil medføre et bredere tunneltverrsnitt, samt at det vil være
rømningstunnel i midtre del. Dette er primært faktorer som slår inn på tunnelsikkerheten
og ikke trafikkmengdene og reisetiden.
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For trafikkmengder i fremtiden vil det være de samme konsekvensene som for
Erstatningstunnel. Kostnadene og om det blir bompenger og størrelsen på disse kan
medføre at alternativet vil skille seg litt fra en Erstatningstunnel.

5.8.4 Geologiske og tekniske forhold

Ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til ny tunneltrasé er omtalt i delrapport «R02
alternativsvurdering tunnel».

Tekniske løsninger i hovedsak tilsvarende alternativ «Erstatningstunnel 5% stigning». I
midtre del av traseen forblir tunnelen som i dag, bortsett fra at den skal oppgraderes iht.
dagens krav i forskriften

Utvidelse av midtre del av tunnelen slik at denne får T1 0,5 profil er gjennomførbart, men
vil være tidkrevende og kostbart. Mye av dagens installasjoner og vann- og frosstikring
må demonteres, samt at det må utføres sprengning og sikring ifb. utvidelse av profilet.
Dette vil øke byggetiden utover det som er planlagt ifb. oppgraderingen. Tunnelen vil
være stengt i anleggsperioden.

Alternativ med utvidelse av midtre del av tunnelen er ikke vurdert.

5.8.5 Kostnadsanslag

Kostnader for dette alternativet er beskrevet i kapitel 6.7. Samlet kostnadsoversikt er gitt i
kapitel 7.

6 Byggetid tunneler

Vurdering av byggetid for de forskjellige tunnel-alternativene omfatter følgende
arbeidsoperasjoner:

1 . Mobilisering og tilrigging
2. Tunneldriving inkl. forskjæring i begge ender
3. Bunnrensk
4. VA-tekniske anlegg og underbygning for veg
5. Vann- og frostsikring
6. Vegoverbygning og asfaltering
7. Elektro, ventilasjon, installasjoner og sikkerhetsutstyr
8. Utprøving og testing

Før oppstart av bygging av nye tunneler vil det være nødvendig å sette av tid til
planlegging, konsekvensutredning, regulering og byggeplan/prosjektering. Forskrift om
konsekvensutredning55 Vedlegg 1 punkt 7 e) sier at Andre vei- og jernbanetiltak med
investeringskostnader på mer enn 750 mill. kr. alltid skal ha planprogram eller melding og
konsekvensutredning. En må regne med at denne planprosessen tar minst 3-4 år før
entreprenør tar «første spadetak». Dette kan reduseres noe ved å bringe entreprenøren
tidlig inn i planfasen.

55 lovdata.no
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På grunn av plassbegrensning og hensyn til arbeidsforhold og sikkerhet, vil de beskrevne
arbeidsoperasjonene foregå i rekkefølge. Det vil av sikkerhetshensyn ikke være mulighet,
eller svært begrensede muligheter for å gjennomføre disse arbeidsoperasjonene
samtidig.

Før tunneldrivingen kan begynne, har vi stipulert i størrelsesorden 4 –6 uker for tilrigging
samt etablering av forskjæringer på begge sider av Frøy-fjorden.

Tunneldriving er basert på konvensjonell driving med boring og sprengning, tunnelene
drives som en-stuffsdrift fra begge sider av fjorden. Med systematisk sonderboring og
injisering, vil vi anta en ukeinndrift i størrelsesorden 30 –40 meter avhengig av
tunneltverrsnitt (T10,5, T8,5 og T5,5).

Før innredning i tunnelene kan påbegynnes, må det foretas bunnrensk og utkjøring av
masser fra vegbane benyttet under drivingen.

Innredningsarbeider i tunnelen vil bestå av VA-tekniske anlegg, vegoppbygging, vann- og
frostsikring. Som nevnt er muligheter for parallelle arbeidsaktiviteter svært begrenset på
grunn av plassbegrensninger og krav til sikkerhet. Arbeidene vil være utfordrende mht.
logistikk, og til dels tidkrevende.

Arbeider med tekniske installasjoner, elektro, belysning, ventilasjon og
sikkerhetsutrustning, kan påbegynnes så snart arbeider med VA, veg, vann- og
frostsikring er ferdig. Arbeider med montering, utprøving og testing er tidkrevende.
Estimert byggetid for de forskjellige tunnelene er gitt i tabell under. Byggetiden er oppgitt i
antall år basert på 44 arbeidsuker pr. år, og tunnelarbeider basert på to lange skift.

Tabell 15Estimert byggetid for tunneler

Alternativ Ny
erstatnings-
tunnel

Ny parallell-
tunnel

Rømningstunnel Nye
tilkomst-
tunneler

Tunneldriving
inkl. bunnrensk

Ca. 4 år Ca. 3 år Ca. 2 år Ca. 3 år

Innredning i
tunneler

Ca. 2 år Ca. 2 år Ca. 1 år Ca. 2 år

TI, elektro,
ventilasjon, etc.
inkl. testing og
utprøving

Ca. 1,5 år Ca. 1,5 år Ca. 1 år Ca. 1,5 år

Samlet
byggetid
tunneler

7 –8 år 6 –7 år Ca. 4 år 6 –7 år

Byggetiden er basert på kapasiteter/erfaringstall fra tilsvarende tunneler. Anslått byggetid
er beheftet med usikkerhet, og det vil være et potensiale for redusert byggetid ved god
planlegging og forberedelse av arbeidene. Alternative kontraktsformer med
totalentreprise og samspillskontrakter kan også gi muligheter for tidsmessig gevinst.
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I tillegg til bygging av nye tunneler kommer arbeider med helt eller delvis oppgradering av
eksisterende tunnel, evt. omgjøring av denne til rømningstunneler. Tid for oppgradering
av eksisterende tunnel er oppgitt til 1 ,5 år. Ved omgjøring av hovedløp til rømningstunnel
har vi anslått en varighet på ca. 0,5 år for alternativ med erstatningstunnel. For nye
tilkomsttunneler har vi anslått en varighet på ca. 1 år til oppgradering av midtpartiet.
Omgjøring til rømningstunneler er aktuelt på strekningene opp fra fjordbunnen i hver
ende.

Anslått total byggetid inkl. oppgradering/omgjøring til rømning for eksisterende tunnel blir
således i følgende størrelsesorden:

• Alternativ erstatningstunnel ca. 8 år
• Parallelltunnel ca. 8 år
• Rømningstunnel ca. 5 år
• Nye tilkomsttunneler ca. 7 år

I tillegg kommer tid til politisk behandling, planlegging og prosjektering som nevnt
innledningsvis.

I tabellen under er de ulike fasene frem til åpning av tunnel illustrert for de alternativene
som innebærer bygging av ny tunnel.

Tabell 16: Tidslinje for bygging av tunnel
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7 Kostnader knyttet til de ulike alternativene

7.1 Referansealternativet – Rehabilitering av dagens tunnel

Sweco har fått opplyst kostnadene knyttet til oppgradering av dagens tunnel fra Aas
Jacobsen etter avtale med oppdragsgiver. Etter hva vi forstår omfatter dette prosjektet
kostnader knyttet til konstruksjon, herunder rivning og fjerning av eksisterende hvelv,
føringskant og ny vannsikring, ettersikring, elektro og automasjon, VA, overvann og
drenering, sikkerhetsutrustning, samt anleggsgjennomføring.

De samlede kostnadene til dette prosjektet har Aas Jacobsen estimert til 565 mill. kr inkl.
mva.

I tillegg påløper det kostnader til oppstillingsplasser, i forståelse med oppdragsgiver lagt
til grunn på 8 mill.kr.

Til sammen vil kostnadene slik vi har beregnet dem bli ca 573 mill. kr ved dette
alternativet.

7.2 Ferje i anleggsperioden

Dette alternativet omfatter kostnader knyttet til rehabilitering av dagens tunnel. Tunnelen
kan rehabiliteres på dagtid og dette er beregnet til å gi en besparelse på 94 millioner
kroner sammenlignet med referansealternativet (påslag på 20 % for nattarbeid er fjernet).
Rehabilitering av dagens tunnel er estimert til 471 mill. kr inkl. mva.

I tillegg påløper det kostnader til oppstillingsplasser, i forståelse med oppdragsgiver lagt
til grunn på 8 mill.kr.

Det påløper kostnader til leie av to mobile flytekaier i anleggsperioden på rundt 5 mill. kr.
Disse kan demonteres etter anleggsperiodens slutt.

Ferjer som er lengre enn 1 5m er etter det vi erfarer unntatt fra mva.

Det påløper kostnader til leie av ferje i anleggsperioden på ca 1 04 mill. kr.

Til sammen vil kostnadene slik vi har beregnet dem bli ca 588 mill. kr ved dette
alternativet.

7.3 Varig beredskapsferje

I anleggsperioden påløper kostnader til rehabilitering, oppstillingsplasser og leie av ferje
som beskrevet i forrige kapittel, ferje i anleggsperioden.

Utstyr til ferjekaier må i dette tilfellet kjøpes. Dette vil koste ca. 21 mill. kr.

I tillegg vil det påløpe kostnader til beredskapsferje i 40 år. Nåverdien av dette er
beregnet til 521 mill. kr

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 1 1 25 mrd. kr.
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7.4 Erstatningstunnel- 5% stigning

Kostnader for selve erstatningstunnel med 5% stigning er beregnet til 2 71 2 mill. kr. inkl.
mva. Dette omfatter bl.a. følgende: rensk av tunnelsåle, deponering av tunnelstein på
lokalt deponi, nødutganger hver 500m mot eksisterende tunnel, vann og frostsikring,
eksisterende brannvannsløsning utnyttes for ny tunnel, teknisk bygg hver 1 ,5 km, vann og
avløp: pumper og fordrøyningsbasseng fra eksisterende tunnel utnyttes, tekniske
installasjoner for øvrig følger vegnormalen. Krabbefelt kan være aktuelt, men er ikke
kostnadsberegnet.

I tillegg kommer kostnader knyttet til veg i dagen, beregnet til 1 3 mill. kr.

Omgjøring av dagens tunnel til rømningstunnel – vil koste anslagsvis 1 0 mill. kr. I
kostnadene ligger kontroll og evt. utbedring av dagens VA-anlegg, noe utbedring av el.
og belysning, noe utskifting av materiell ifb ventilasjonsanlegg, punktvis vannsikring for å
unngå større vannlekkasjer og drypp på vegbane, stedvis ettersikring av berget, noe
utskifting i tekniske rom og vegg med kjøreport i begge tunnelportaler.

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 2 735 mill. kr inkl. mva.

7.5 Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7% stigning

Kostnader knyttet til ny parallell tunnel beregnet til 2 070 mill.kr inkl. mva. Dette omfatter
nødutganger hver 500m, vann og frostsikring, brannvann: påkobling til offentlig nett rett
utenfor portal, vannledning gjennom tunnelen, tekniske bygg hver 1 ,5 km, drensvann fra
ny tunnel som utnytter dagens fordrøyningsbasseng og pumpesystem, for øvrig følges
vegnormalen. Krabbefelt kan være aktuelt, men er ikke kostnadsberegnet.

Det er beregnet 6 mill. kr til veg i dagen og 471 mill. kr til rehabilitering av dagens tunnel
(som ferjealternativene).

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 2 547 mill.kr. inkl. mva.

7.6 Rømningstunnel

Kostnader knyttet til ny rømningstunnel er beregnet til 699 mill. kr inkl. mva. Dette
omfatter: tverrforbindelser som nødutgang mot eksisterende tunnel hver 500 m. ikke
behov for forstsikring, vannsikring i form av tunnelduk i heng, dagens brannvannsystem
utnyttes, enkel belysning og skilting, full vegoverbygning som tåler mye trafikk og store
kjøretøy i tråd med vegnormal.

Rehabilitering av dagens tunnel koster 471 mill. kr (som ferjealternativene).

I tillegg påløper kostnader til oppstillingsplasser for avvikling av kolonner, dvs. 8 mill. kr.

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 1 1 78 mill.kr. inkl. mva.
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7.7 Nye tilkomstløp - 5%stigning|

Kostnader knyttet nye tilkomstløp er beregnet til 1 688 mill. kr inkl. mva. Dette inkluderer
blant annet omgjøring av dagens tunnelender til rømningtunnel, bygging av
sluse/overgang. vann- og frostsikring, dagens brannvannsystem nyttiggjøres, tekniske
bygg hver 1 ,5 km, drensvann utnytter dagens pumpesystem og fordrøyningsbasseng,
vegnormal følges for øvrig. Krabbefelt kan være aktuelt, men er ikke kostnadsberegnet.

I tillegg kommer kostnader knyttet til veg i dagen, beregnet til 1 3 mill. kr.

Omgjøring til rømningstunneler og oppgradering av dagens midtparti i tråd med Aas
Jacobsens beregninger, kostnad 251 mill. kr inkl. mva.

Til sammen blir kostnadene ved dette alternativet 1 952 mill.kr. inkl. mva.
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7.8 Samlet kostnadsoversikt

Kostnader i mill.kr

Referanse
alternativet –
Rehabilitering
av dagens
tunnel

Ferje i
anleggs-
perioden

Varig
bered-
skapsferje

Erstatnings-
tunnel - 5 %
stigning

Parallell
tunnel, hver
retning sitt
løp - 7%
stigning

Rømnings-
tunnel

Nye
tilkomst-
løp, 5%
stigning

Tunnelkost, inkl. mva 2 712 2 070 699 1 688

Vei i dagen, inkl. mva 13 6 13
Oppgradering dagens
tunnel, inkl. mva 565 471 471 10 471 471 251

Oppstillingsplasser 8 8 8 8

Kai 5 21

Leie av ferje i
anleggsperioden (mva.
påløper ikke) 104 104

Beredskapsferje i 40 år,
nåverdiberegnet (mva.
påløper ikke) 521

Til sammen, inkl. mva 573 588 1 125 2 735 2 547 1 178 1 952

Inntekter Rehabilitering

Ferje i
anleggs-
perioden

Beredskaps-
ferje

Erstatnings-
tunnel

Parallell
tunnel

Rømnings-
tunnel

Nye
tilkomst-

løp
Ferjetakst,
Riksregulativet,
anleggsperioden, sone 6
(kort farled Hammarvika)

191 191

Bompenger

Ikke regnet
på, vil kunne

påløpe

Ikke regnet
på, vil

sannsynligvis
påløpe

Ikke regnet
på, vil

sannsynligvis
påløpe

Ikke
regnet på,
vil kunne
påløpe

Ikke
regnet
på, vil
sann-

synligvis
påløpe
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8 Samfunnssikkerhet og beredskap

8.1 Behov for ny risiko og sårbarhetsanalyse

Det foreligger en risikoanalyse for Frøyatunnelen fra 201956, som vi refererer til i denne
rapporten. Denne konkluderer med behov for å etablere en separat
nødutgang/rømningstunnel for å oppnå tilstrekkelige forhold til selvberging. Røyk i
tunnelen ved brann er et hovedproblem. Rapporten foreslår beredskapsrom i tunnelen
som kompenserende tiltak, og viser til en hendelse i Oslofjordtunnelen i 2017 der flere
personer reddet seg ved å evakuere inn i slikt rom. Aas Jacobsen har i sin rapport
konkludert med at beredskapsrom vil være et tilfredsstillende tiltak for å bedre
beredskapssituasjonen.

Sweco foreslår at man i neste fase og så raskt som mulig gjennomfører en grundig risiko-
og sårbarhetsanalyse (ROS), av de nye tunnelalternativene. Formålet med en slik risiko-
og sårbarhetsanalyse:

• Det er behov for å vurdere ved hvilken trafikkmengde dagens oppgraderte tunnel
må erstattes med ny tunnel. Ved forutsetninger om forventet trafikkvekst må det
fremgå hvilket år det er behov for investeringer i ny tunnel.

• Tunnelforskriften krever at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Det er
behov for å vurdere om det er mulig med dispensasjon for å videreføre drift av
dagens tunnel uten oppgradering til etter 2025. For flere av tiltakene med ny
tunnel er det nødvendig med anleggsperiode som innebærer ferdigstillelse etter
2025. Alternativer med ny tunnel vil kreve lang planperiode og anleggsperiode.

• Det er behov for å vurdere om løsning med bruk av beredskapsrom gir
tilstrekkelig sikkerhet for videreføring av dagens tunnel eventuelt foreslå andre
konkrete risikoreduserende tiltak for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå i
dagens tunnel. Ikke prissatte effekter vurderes vanligvis i lys av en ROS-analyse.
Det har ikke vært mulig her.

8.2 Levetid

Under planlegging og prosjektering av vegtunneler, er det alltid en målsetning å oppnå
lengst mulig levetid på tunnelen. Målsetningen er ofte 40 –50 års levetid, men erfaring
har vist at omfattende oppgradering av tunneler er nødvendig allerede etter 20 år. Årsak
til dette kan være flere. Som eksempel kan blant annet følgende nevnes:

• Endring i trafikkmengde

• Valg av minimumsløsninger ift. dagens krav

• Materialkvalitet og robusthet i tekniske installasjoner

• Endrede krav til sikkerhet i tunnelen

56 Safetec ST-14770-2, Risikoanalyse av Frøyatunnelen, 2019
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For Frøyatunnelen er behovet for oppgradering blant annet på grunn av endrede krav til
sikkerhet i tunneler, deriblant stigningsforhold. 1 0% helning er eksempelvis ikke iht.
dagens krav.

Referansealternativet som legges til grunn, oppgradering av dagens tunnel, anses å
være en minimumsløsning, og løsningen har avvik ift. gjeldende krav. Hvorvidt en
stigning på 1 0% er akseptabel om 1 0 evt. 20 år etter at tunnelen er ferdig oppgradert, er
et åpent spørsmål. Tilsvarende usikkerhet ligger i trafikkutvikling og vekst fra i dag til
tunnelen er ferdig oppgradert. Det er ikke usannsynlig at det tvinger seg frem andre
løsninger relativt kort tid etter at tunnelen er ferdig oppgradert.

Alternative løsninger med ny parallelltunnel eller parallell rømningstunnel vil ha høyere
standard mht. sikkerhet ved brann og ulykker, og kan ha noe lengre levetid. Med
helninger på 1 0 og 7%, og forventet økning i trafikk, er det imidlertid et spørsmål om hvor
lenge det kan aksepteres. På sikt kan muligens ny erstatningstunnel evt. nye
tilkomsttunneler være beste alternativ.

Vi har ikke informasjon til å vurdere hvilken risiko man står overfor når trafikken øker. Vi
forventer imidlertid at trafikken vil øke og at næringslivet har ambisjoner om fortsatt og
offensiv vekst.

Vår vurdering er at trolig vil en ROS-analyse konkludere med at sikkerheten i tunnelen og
forutsigbarheten med en oppgradering av dagens tunnel, er god nok for næringslivet og
for øvrige reisende, gitt nåværende trafikkmengde og en viss periode fremover. Men at
det vil være behov for en ny tunnel i fremtiden. Forventet tidspunktet for når ny tunnel må
være bygget avhenger av hvilken trafikkmengde som krever ny tunnel, og forventninger til
trafikkutvikling.

Vi har i den samfunnsøkonomiske analysen lagt til grunn at dagens rehabiliterte tunnel
kan ha en forsvarlig drift i 20 år (total levetid for dagens Frøyatunnelen blir da 45 år) etter
rehabilitering før det må bygges ny tunnel. Dette betyr i praksis at det er mulig å utsette
investeringer i ny tunnel som følge av rehabiliteringen. Det er betydelig usikkerhet i
hvilken trafikkmengde som er på dette tidspunktet, men gitt 3 % årlig trafikkvekst, vil ÅDT
i tunnelen passere 4000 omtrent rundt år 2040.

Figuren under illustrerer hvordan levetiden for Frøyatunnelen i de ulike alternativene er
håndtert i analyseperioden (40 år) i den samfunnsøkonomiske vurderingen. Fra
åpningsår er det for Referansealternativet, Ferjealternativene og Rømningstunnelen
antatt at rehabilitert dagens tunnel lever de første 20 årene, før at det deretter bygges ny
tunnel de siste 20 årene. For Erstatningstunnel, Parallell tunnel og Nye tilkomstløp er det
forutsatt at tunnelene er etablert i åpningsåret og lever gjennom hele analyseperioden.
Se kapittel 9.1 .4 for ytterligere informasjon rundt hvordan dette er håndtert.
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Figur 21 Levetid for Frøyatunnelen i den samfunnsøkonomiske vurderingen (analyseperioden på 40
år)
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9 Samfunnsøkonomiske vurderinger

Tiltak for Frøyatunnelen vil medføre effekter for trafikanter og samfunnet for øvrig.
Samfunnsøkonomiske effekter er beskrevet som endring fra referansealternativet (0-
alternativet) til de forskjellige alternativene. Først identifiseres og beskrives effektene.
Effektene prissettes så langt det er mulig. Øvrige effekter vurderes som ikke-prissatte
effekter. Alternativene rangeres på bakgrunn av en samlet vurdering av prissatte og ikke-
prissatte effekter. I tillegg vil andre samfunnsmessige virkninger inngå som en del av
beslutningsgrunnlaget i den endelige anbefalingen i rapporten.

Samfunnsøkonomiske vurderinger av tiltak for Frøyatunnelen er basert på den
overordnede metodikken for konsekvensanalyser i Statens vegvesens håndbok i
konsekvensutredning (V71 2). I tillegg har vi for prinsipielle avklaringer brukt den
overordnede veilederen for samfunnsøkonomisk analyse fra Direktoratet for
økonomistyring, samt rundskriv fra Finansdepartementet som omhandler metode for
samfunnsøkonomisk analyse.

Samfunnsøkonomiske vurderinger omfatter følgende effekter:

• Trafikantnytte: Trafikanter påvirkes gjennom reisetid, ventetid, tilbringertid,
punktlighet, billettpriser og komfort. Det beregnes trafikantnytte både for kollektiv og
vei.

• Operatørnytte: Operatører inkluderer her selskaper som driver med kollektivtrafikk.
Disse påvirkes gjennom endringer i trafikkinntekter, driftskostnader og
kapitalkostnader. Det forutsettes at differansen mellom inntekter og kostnader dekkes
gjennom offentlige kjøp.

• Offentlig nytte: Det offentlige påvirkes gjennom investeringskostnader, drifts- og
vedlikeholdskostnader for infrastruktur, avgiftsinntekter, offentlige kjøp,
reinvesteringer og restverdi.

• Samfunnet for øvrig: Omfatter alle virkninger som ikke inngår i de øvrige gruppene.
Samfunnet for øvrig påvirkes gjennom ulykkeskostnader, miljøkostnader,
fremkommelighet for beredskapskjøretøy, helsegevinster og slitasjekostnader av
infrastruktur.

• I tillegg påvirkes samfunnet av skattefinansieringskostnad.
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9.1 Prissatte effekter

Prissatte effekter er beregnet ved bruk av nytte-kostnadsanalyse. For hver prissatt effekt
beregnes neddiskonterte nytte og kostnader over analyseperioden, og summeres samlet
for alle prissatte effekter. I nytte-kostnadsanalysen defineres samfunnets nytte som
summen av individenes nytte. Individenes nytte måles ved deres betalingsvillighet for et
gode.

Tabell 27 Prissatte effekter. Endring fra referansealternativet. Mill kr. 2020-priser.

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

beredskaps-

ferje

Erstatnings-

tunnel -5 %

stigning

Parallell

tunnel, hver

retning sitt

løp -7%

stigning

Rømnings-

tunnel

Nye

tilkomstløp

5% stigning

TRAFIKANTNYTTE

TRAFIKANTNYTTE -123 -123 -361 -176 -55 -392

DIREKTE UTGIFTER (FERJE) -191 -191 0 0 0 0

ULEMPESKOSTNAD -37 -37 4 4 -37 4

SUM TRAFIKANTNYTTE -352 -352 -357 -173 -93 -388

OPERATØRNYTTE

KOSTNADER FERJE -108 -629 0 0 0 0

INNTEKTER FERJE 191 191 0 0 0 0

OVERFØRING -83 438 0 0 0 0

SUM OPERATØRNYTTE 0 0 0 0 0 0

OFFENTLIG NYTTE

DRIFTSKOSTNADER VEI 15 15 -326 -418 0 -246

OVERFØRINGER 83 -438 0 0 0 0

SUM OFFENTLIG NYTTE 98 -423 -325 -418 0 -246

NYTTE FOR TREDJEPART

ULYKKESKOSTNADER 0 0 -0,2 26 0 -12

CO2-KOSTNADER -22 -22 -14 -4 0 -18

SUM NYTTE FOR TREDJEPART -22 -22 -14 22 0 -30

INVESTERINGSKOSTNAD 110 1 10 -606 -458 --375 7

SKATTEFINANSIERINGSKOSTNAD 41 -63 -186 -175 -75 -48

NETTO NÅVERDI -125 -750 -1 489 -1 201 -543 -705
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9.1 .1 Målebegreper og forutsetninger

For å uttrykke samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet brukes målebegrepetnetto
nåverdi (NNV). NNVer grunnlag for rangering på bakgrunn av prissatte effekter. NNV av
prosjektet beregnes som den neddiskonterte nettoverdien av alle prissatte konsekvenser.
En positiv NNV indikerer at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Et prosjekt skal
rangeres foran andre prosjekter dersom NNV er høyere enn for konkurrerende
tiltaksalternativ. NNV er et målebegrep som ikke tar hensyn til tilgangen på
investeringsmidler og øvrig virkning på offentlige budsjetter.

Nytte og kostnader er beregnet på bakgrunn av forutsetninger som har innvirkning på
resultatene. Forutsetninger for analysen følger retningslinjer gitt i NTP-arbeidet. Et utvalg
av viktige forutsetninger er presentert i Tabell 18 Overordnede forutsetninger for nytte-
kostnadsanalysen.

Tabell 18Overordnede forutsetninger for nytte-kostnadsanalysen

Investeringens levetid 40 år

Analyseperiode 40 år

Anleggsperiode Referansealternativet: 18 mnd
Alternativferje i anleggsperioden og varig
beredskapsferje: 11 mnd
Alternativer med ny tunnel: 3 år57

Åpningsår 202558

Analyseperiode 2025-2064

Kalkulasjonsrente 4 %

Realprisjustering 0,8 %

Diskonteringsår 2021

Skattefinansieringskostnad 20 %

Årlig trafikkvekst 3,0 %

De prissatte effektene er beregnet i eget beregningsverktøy for nytte- og kostnadsanalyse
som vi har utviklet i dette prosjektet. Det er i arbeidet benyttet resultater fra EFFEKT
(versjon 6.78) som inngangsverdier i eget beregningsverktøy. Vi har benyttet resultater
fra EFFEKT for trafikantnytte, ulykker, støy, CO-utslipp, avgiftsinngang og driftskostnader
for infrastruktur. Driftskostnader- og billettinntekter ferje er beregnet på bakgrunn av

57 I samfunnsøkonomisk beregning har vi lagt til grunne en beregningsteknisk
anleggsperiode. Realistiske anleggsperioder for de respektive alternativene er beskrevet i
kapittel 5.1.
58 Se kapitel 5.1.
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forutsetninger vi har mottatt fra Trøndelag fylkeskommune. EFFEKT er Statens
vegvesens hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med vei- og
transportprosjekter. I EFFEKT er prosjekttype 1 benyttet (uten data fra
transportmodellen), noe som innebærer at vi har beregnet prissatte effekter på bakgrunn
av trafikkdata fra blant annet trafikktellinger og predefinerte verdier for reisehensikt og
transportfordelinger. For person- og godstrafikk har vi benyttet standard tidsverdier som
foreligger i EFFEKT. Tidskostnader varierer både med reisehensikt og transportmiddel.

Beregningsteknisk har vi antatt likt åpningsår i 2025 for alle alternativer. Alternativer som
innebærer en ren oppgradering kan realistisk sett åpne før. For alle alternativene der det
investeres i ny tunnel vil åpningsår i 2025 ikke være mulig. Det vises til eget kapitel om
byggetider. Likt åpningsår er lagt til grunn for å likebehandle alternativene, og dermed få
vurdert om den beste løsningen er å utsette ny tunnel eller bygge den med en gang.
Åpningsåret 2025 er valgt fordi tunnelforskriften i utgangspunktet setter krav til at dagens
tunnel skal oppgraderes innen 2025.

En eventuell dispensasjon fra tunnelforskriften om utsettelse av åpningsår til etter 2025
kan være mulig, og må vurderes i en eventuell kommende risiko og sårbarhetsanalyse.
En slik utsettelse av åpningsår ved dispensasjon vil utsette investeringene i alternativer
med ny tunnel, men bør i prinsippet også gjelde utsettelse av oppgradering av dagens
tunnel i referansealternativet og alternativene med ferje i anleggsperioden. Dersom det i
en risiko og sårbarhetsanalyse fremgår at det er forsvarlig å utsette åpningsår bør dette
også gjelde utsettelse av oppgradering av dagens tunnel.

Restverdi er ikke medberegnet i den samfunnsøkonomiske analysen. For enkelte av
alternativene reinvesteres det i ny tunnel etter 20 år, noe som ved analyseperiodens utløp
innebærer en levetid for reinvesteringen på 20 år. For en nærmere beskrivelse av
behovet for reinvesteringer vises det til kapitlet som omhandler samfunnssikkerhet og
beredskap. Ifølge veileder i samfunnsøkonomisk analyse skal restverdi beregnes på
bakgrunn av samfunnets nytte i gjenværende år av investeringer, og som en videreføring
av nytten i siste år av analyseperioden. Restverdi beregnes for alternativene som en
endring mot referansealternativet. Nyttestrømmene i alternativene og
referansealternativet er imidlertid like i siste analyseår, noe som innebærer at videreføring
av enkelte av alternativene ikke vil forbedre samfunnets nytte. Dette skyldes at alle
alternativer ved analyseperiodens utløp har erstattet dagens tunnel med en ny tunnel.

9.1 .2 Trafikantnytte – endret reisetid og ventetid

Endringer i trafikantnytte er verdien av alle forbedringer og forverringer som trafikanter
forventes å oppleve av trafikktilbudet. Vi har beregnet prissatte effekter av endret reisetid
og ventetid, og slike effekter er nærmere omtalt i dette delkapittelet. I tillegg har vi vurdert
effekter for næringslivet og privatpersoner av endret forutsigbarhet – en effekt som er
aktuell i anleggsperioden. Dette er omtalt i kapitel 9.4 Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering.

Beregning av endret reisetid og ventetid kommer som et produkt av to elementer; selve
tidsforbruket ved reisene, samt verdsetting av tidsforbruket. Ulike grupper av trafikanter
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har forskjellig verdsetting av tid som bestemmes av formålet med reisen. Tidskostnader
varierer både med reisehensikt og med transportmiddel. Dette kan eksempelvis være
tidsbesparelse. Trafikantnytten i dette tilfellet oppstår i hovedsak for følgende grupper av
trafikanter:

• Eksisterende trafikanter og vareeiere, som får redusert reisetid og ventetid for
sine reiser

• Det er belyst kostnader knyttet til billettutgifter for ferjepassasjerer.

• For ferje er det det beregnet en ekstra ulempeskostnad. Det å være bundet av
avgangstidene i et ferjesamband oppleves av trafikantene som en ekstra ulempe
utover ventetiden59. Ulempeskostnaden er beregnet i EFFEKT. En kolonnekjøring
med faste tider vil i praksis være tilsvarende situasjon som et ferjesamband og
ulempeskostnaden er også lagt inn i alternativene der det er kolonnekjøring.

• Endret nytte for trafikanter og vareeiere som endrer reisevalg (trafikkavvisning)

For å belyse trafikantnytten er det først vist effekter i anleggsperioden og deretter i
driftsfasen etter åpning. Til slutt er trafikantnytten for alternativene vist samlet målt opp
mot referansesituasjonen.

Anleggsperioden

I det etterfølgende er det først sett på trafikantnytte under en forutsetning om ingen
trafikkavvisning som følge av alternativene. Effekten er målt opp mot dagens situasjon for
dermed også å belyse ulempene referansesituasjonen medfører. Alternativene som er
like i anleggsperioden vises samlet i en kolonne. Hva som er lagt inn av tidsbruk og
kjørelengde som grunnlag for beregningene er vist i kapittel 5, beskrivelse av
alternativene.

59 Håndbok V71 2 konsekvensanalyser. Statens vegvesen. kap. 5.3.4.
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Tabell 19 Trafikantnytte i anleggsperioden målt opp mot dagens situasjon. Millioner kroner

Effekt Referanse-

alternativet

«Ferje i

anleggs-

perioden»

«Varig bered-

skapsferje»

«Erstatningstunnel –

5 % stigning»

«Parallell tunnel,

hver retning sitt løp

–7 % stigning»

«Nye tilkomstløp –5

% stigning»

Rømningstunnel

Tids-og

kjøretøykostnader

-47 -170 0 -102

Billettutgifter 0 -191

Ulempeskostnad -4 -37 -37

SUM Trafikantnytte -51 -398 0 -139

I referansealternativet er det beregnet en negativ trafikantnytte på -51 millioner kroner i
de 1 8 månedene rehabiliteringen pågår. Dette er i hovedsak som følge av nedsatt
hastighet på dagtid. Det er lagt inn en liten ulempeskostnad på 4 millioner som følge av at
1 0 % av trafikken får ulemper på kvelds og nattestid.

For ferje er det en betydelig negativ trafikantnytte i de 1 1 månedene rehabiliteringen
pågår. Som følge av at man ikke kjører tunnelen sparer bilistene noe i driftskostnader,
men ekstra reisetid gjør at tids- og driftskostnader er en negativ komponent på -1 70
millioner. Hvis trafikken blir tilsvarende som i tunnelen i 201 9 + 3 % årlig vekst vil
trafikantene betale ca. 1 90 millioner i billettutgifter gitt normale satser. Ulempeskostnaden
er beregnet til 37 millioner. Til sammen blir dette -398 millioner kroner i de 1 1 månedene
rehabiliteringen pågår.

For de nye tunnelalternativene vil dagens tunnel være åpen i anleggsperioden og det er
ingen forskjell i forhold til dagens situasjon. For nye tilkomstløp vil det være en viss
ulempe i perioden ved sammenkobling, men denne ulempen er kun en kort periode.

For rømningsalternativet er det beregnet en negativ trafikantnytte på -1 02 millioner kroner
i de 1 1 månedene rehabiliteringen pågår. Dette er som følge av den tapte reisetiden i
forbindelse med kolonnene. Det er lagt inn samme ulempeskostnad som for ferje, på -37
millioner kroner. Til sammen blir dette -1 39 millioner kroner i de 1 1 månedene
rehabiliteringen pågår.

Tiltakene er midlertidige og gjelder bare i anleggsperioden, noe som innebærer at vi ikke
forventer stor trafikkavvisning. I arbeidsmarkedet forventer vi at personer i liten grad
endrer arbeidssted som følge av tiltakene. For godstransporten forventer vi at antall
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vareforsendelser forblir uendret. Men spesielt ferjealternativet vil ha avvisning i
persontransporten og spesielt hvis det legges inn billett i tillegg. Billettkostnadene er
beregnet til å være omtrent på størrelsen med øvrige ulemper for trafikantene. Samtidig
vil billettkostnaden oppleves som en større utgift da kostnaden er mer synlig, og det kan
også oppleves som urettferdig at brukerne skal pålegges ytterligere en kostnad i
anleggsperioden. Som et eksempel hvis det blir 30 % mindre trafikk vil det etter
metodikken bli 1 5 % lavere negativ trafikantnytte. Billettinntektene vil imidlertid naturlig
synke med 30 %.

Også i rømningsalternativet vil det bli avvisning, men trolig i mindre grad enn
ferjealternativet, og her er det ikke problematikk rundt billettutgifter.

Driftsperioden etter åpning

I det etterfølgende vises trafikantnytten for alternativene etter at tunnelen er ferdig
rehabilitert. Effekten er her målt opp mot referansesituasjonen, det vi si et trafikktilbud
som ligner dagens situasjon. Alternativene for ferje og rømningstunnel vises ikke da disse
vil ha lik situasjon som referanse. Det er forutsatt en levetid på 40 år, dvs. resultatene
vises for 2025 - 2064.

I beregningene er det ikke hensyntatt effekter ved eventuell bompengefinansiering i
fremtiden. Som nevnt tidligere vil bompenger ha en trafikkavisende effekt og medføre at
dem negative trafikantnytten blir noe mindre enn beregnet.

Tabell 20 Trafikantnytte i driftsperioden (2025-2064)målt opp mot referansesituasjon. Millioner
kroner

Effekt Erstatningstunnel

–5 % stigning

Parallell tunnel, hver

retning sitt løp –7 %

stigning

Nye tilkomstløp –5 %

stigning

Tids og

kjøretøykostnader

-407 -223 -438

SUM Trafikantnytte -407 -223 -438

Resultatene er et produkt av endret reisetid under Frøyfjorden under normal drift. De
hensyntar ikke hendelser og avvik. Dette er håndtert som en ikke prissatt effekt.

Bedre kurvatur medfører økt kjørehastighet, men det medfører også økt kjørelengde.
Som vist i kapittel 5 medfører alle de nye tunnelalternativene at reisetiden går opp og
dermed er det negativ trafikantnytte for alle alternativer. Parallell tunnel kommer best ut
som følge av at det ene løpet ikke får endret reiselengde (og også en liten økning i
kjørehastighet). Det andre løpet får imidlertid 2 km lengre kjøreveg. I Erstatningstunnel og
nye tilkomstløp øker reiselengden med ca. 2,0 km for begge retninger. Nye tilkomstløp
kommer litt dårligere ut enn Erstatningstunnel da det er beregnet en litt lavere hastighet i
den gamle delen av tunnelen
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Sett over en lang analyseperiode på 40 år vurderes forskjellene mellom alternativene å
være små. Den negative trafikantnytten vurderes også å være liten sett over så lang tid.
Det kan diskuteres om farten beregnet i EFFEKT for referanse er reell langt fram i tid, da
metodikken ikke fullt ut klarer å beregne effekten av å komme bak et tungt kjøretøy.
Oppsummert vurderes de nye tunnelalternativene å være tilnærmet like for trafikantnytte
og sett i lys av usikkerhet rundt fremtidige hastigheter i tunnelen vurderes de nye
tunnelene komme ut omtrent i null for trafikantnytte.

Anleggsperiode og driftsperiode

I det etterfølgende vises trafikantnytten samlet for både anleggs- og driftsperioden.
Effekten er her målt opp mot referansesituasjonen. Dette vil si at den negative effekten
som er i referansealternativet er innlemmet i tallene.

Tallene viser at ulempene i ferjealternativene i anleggsperioden alene er større enn den
ekstra kjørelengden som er i tunnelalternativene. Referansealternativet er det beste
alternativet under forutsetning at trafikken går som normalt i tunnelen.

Tabell 21 Samlet trafikantnytte i både anleggs og driftsperiode målt opp mot referansesituasjon.
Millioner kroner

Effekt Referanse-

alternativet

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

bered-

skapsferje

Erstatnings

-tunnel –5

% stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning

sitt løp

–7 %

stigning

Rømnings-

tunnel

Nye

tilkomst-

løp –5 %

stigning

Trafikantnytte 0 -352 -352 -357 -173 -93 -388
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9.1 .3 Operatørnytte

Operatørnytte er drift og inntekter til ferjeselskaper og bompengeselskaper. Under denne
posten er det ferjealternativene som har inntekter og utgifter som inngår i regnestykket.
Ved eventuell bompengefinansiering av nye tunneler, vil disse alternativene få en
betydelig inntekt fra brukerne, som overføres til det offentlige som en del av
investeringskostnaden. Dette er ikke hensyntatt i disse beregningene.

I kapittel 0 vises utgifter og inntekter for ferjeselskapene.

Tabell 2f2 Operatørnytte i anleggsperioden og driftsperioden. Millioner kroner

Effekt Ferje i

anleggsperioden

Varig beredskapsferje

Kostnader ferje -108 -629

Billettinntekter ferje 191 -191

Overføring -83 438

I anleggsperioden er begge alternativene like. Kostnadene ved å ha ferja er -1 08 millioner
kroner. Billettinntektene er beregnet til 1 91 millioner. Dette vil si at ferja går i pluss og 83
millioner overføres til det offentlige. Dette er imidlertid et veldig optimistisk regnestykke da
det vil bli trafikkavvisning, samt også at det er usikkerhet om det blir billett, samt
størrelsen på eventuelle billetter.

Motsatt vil det være behov for overføring på 1 08 millioner fra det offentlige til operatøren
for å finansiere prosjektet gitt at det ikke pålegges ferjetakst.

Ved varig beredskapsferje koster denne totalt 521 millioner å ha i 40 års perioden.
Sammen med anleggsperioden blir kostnader ferje på -629. Beregningsteknisk trenger
ferjeselskapet en overføring fra staten på 438 millioner for å ha ferja i beredskap. I
driftsperioden trengs det en overføring på 521 millioner fra det offentlige for å ha ferja i
beredskap.
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9.1 .4 Offentlig nytte

Det offentlige skal finansiere investeringer, oppgradering og drift av infrastrukturen.
Investeringskostnader og oppgraderingskostnader fremgår av kapittel 7, hhv. tabell i
kapittel 7.8. I det samfunnsøkonomiske regnestykket regnes investeringen uten mva, og
tabellen er dermed ikke direkte sammenlignbar med tabellen i kapittel 7.

Tabell 23 Kostnader ved investeringerogoppgradering. Mill kr. 2021-priser. eks. mva

Referanse-

alternativet

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig bered-

skapsferje

Erstatnings-

tunnel –5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning sitt

løp –7 %

stigning

Rømnings

-tunnel

Nye

tilkomstløp

–5%

stigning

Investeringer 466 389* 389* 2 227 2 073 952 1 590

Oppgradering etter

20 år

466 466 466

Reinvestering etter

20 år

1 590 1 590 1 590 1 590

*investeringer ferje holdt utenfor

Vi har beregningsteknisk forutsatt at alle investeringer er gjennomført i 2025. For
referansealternativet, og alternativene med ferje i anleggsperioden og varig
beredskapsferje og rømningstunnel har vi forutsatt reinvestering med bygging av ny
tunnel etter 20 år, noe som innebærer at investeringer i ny tunnel er utsatt i 20 år (og
dermed omtales som reinvestering, sek også kapittel 8.2. Vi har lagt til grunn at ny tunnel
tilsvarer alternativ med nye tilkomstløp –5 % stigning. Alternativet med nye tilkomstløp –
5 % stigning er det samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet med løsning for ny
tunnel.

Det er ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse med vurdering av
beredskapssituasjonen med økende trafikk. Vi antar at en slik vurdering vil konkludere
med at dagens tunnel ikke tilfredsstiller nødvendig sikkerhet for å kunne være i drift i mer
enn 20 år etter oppgradering. Av denne grunn har vi forutsatt at det er nødvendig med
reinvesteringer i ny tunnel etter 20 år.

Alle tunnelalternativ må oppgraderes etter 20 år. Oppgraderingskostnader er tilsvarende
som for referansealternativet.
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9.1 .5 Samfunnet for øvrig

I denne posten er det regnet på ulykker og CO2-kostnader. I det etterfølgende vises
trafikantnytten samlet for både anleggs og driftsperioden. Effekten er her målt opp mot
referansesituasjonen. Ferjealternativene og rømningstunnelen har ingen gevinst som
følge av at dagens tunnel videreføres i disse (lik som referanse). Rømningstunnelen har
betydning for å begrense omfanget ved brann/evakuering, men det er en effekt som ikke
blir hensyntatt i disse beregningene.

For rømningstunnelen er vil det trolig være ubehagelig å kjøre gjennom tunnelen i en
kolonne som følge smalt tverrsnitt.

Tabell 24 Nytte for samfunnetfor øvrig i driftsperioden. Millioner kroner. 2020-priser.

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

bered-

skapsferje

Erstatning

stunnel –

5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning sitt

løp –7 %

stigning

Rømnings

-tunnel

Nye

tilkomstløp

–5%

stigning

Ulykker 0 0 -0,2 26 0 -1 2

Klimagassutslipp

(CO2)

TONN

Anleggsperioden

-13 394 -13 394 -34 210 -29 980 -22 193 -24 563

TONN

Transport i

driftsperioden

0 0 -9 514 -2 732 0 -12 609

TONN Totalt -13 394 -13 394 -43 724 -32 712 -22193 -37172

Kroner Totalt* -22 -22 -9 -4 0 -14

*Kroner CO2 som inngår i de prissatte konsekvensene er beregningsteknisk kun knyttet
til ferje og brukerne av tunnelen i driftsperioden. I anleggsperioden er utgiftene til CO2
innlemmet i anleggskostnaden for tunnelene
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Ulykker

EFFEKT har ingen egen modul for beregning av ulykker i tunnel og beregningen baseres
på erfaringstall for vegbredde og stigning. Den største fordelen med nye tunneler er
mindre stigningsprosent. Her er hovedgevinsten redusert risiko for brann i tunge kjøretøy.
Konsekvensene ved en stor brann er ikke hensyntatt i EFFEKT (de verdiene som vises i
dette kapittelet).

I EFFEKT beregnes ingen store ulykkesgevinster ved de nye tunnelene. Det har heller
ikke skjedd ulykker med personskade siste 1 0 år i tunnelen60.

Det vurderes å være en gevinst som følge av bredere tverrsnitt. I parallell tunnel er det en
betydelig gevinst som følge av to løp og ingen møteulykker. Negativt for alle
tunnelalternativene (unntatt rømningstunnel) er at kjørelengden for å komme mellom
øyene blir lengre, eksempelvis øker kjørelengden i Erstatningstunnel/Nye tilkomstløp med
ca. 2 kilometer. Det er økt reiselengde som er hovedårsak til at gevinsten for ulykker ikke
er større/positive.

I EFFEKT beregnes at to parallelle løp er best med 26 millioner i ulykkesgevinst.
Erstatningstunnel kommer ut i null, mens nye tilkomstløp er akkurat på den negative
siden som følge av et smalere tunnelløp i midtre del. EFFEKT beregningene viser at
alternativene er tilnærmet like.

Under er det hentet klippet ut utsnitt fra Safetecs risikoanalyse fra 201 9 angående brann i
Frøyatunnelen.

60 Risikoanalyse av Frøyatunnelen. Safetec, 201 9: Ulykker i tunnelen hittil: 2005:
utforkjøring - drept, 2008: utforkjøring - lettere skadd, 2009: uklart forløp- lettere skadd,
201 4: møteulykke forbikjøring – uskadd, 201 5: utforkjøring – uskadd. I tillegg nevnes
nestenulykker med varmgang i bremser for vogntog som kunne ført til en brann.



92(108)

RAPPORT UTREDNINGSALTERNATIVER FRØYATUNNELEN

Figur 22 Utklipp fra risikoanalyse for Frøyatunnelen 2019 angående branner. Kilde: Risikoanalyse
av Frøyatunnelen. Safetec. 09.12.2019

CO2
CO2 utslipp er beregnet i EFFEKT. Det er skilt på utslipp i byggefasen og utslipp fra
transporten i driftsfasen.

Det er i hovedsak bygging av nye tunneler, samt drift av ferja som bidrar til økt utslipp av
CO2. Erstatningstunnel medfører størst økning i CO2 utslipp på ca. 44 500 tonn. Av
tunnelalternativene medfører Rømningstunnel minst utslipp med ca. 22 000. Tallene er
knyttet opp til antall meter ny tunnel og omfanget av disse. Ferje alternativene medfører
også et betydelig utslipp i 1 1 måneders perioden det er kontinuerlig drift på ca. 1 3 500
tonn (forutsatt dieselferje), men lavere enn bygging av nye tunneler.

Også for transporten i driftsfasen medfører de nye tunnelene økt CO2 utslipp. Det ligger
en gevinst i bedre stigningsforhold og lavere forbruk her, men kjørelengden blir lengre for
å kjøre mellom Frøya og Hitra og dette medfører økt forbruk.
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9.2 Ikke-prissatte effekter

9.2.1 Metode for ikke-prissatte effekter

I verdsetting av ikke-prissatte effekter har vi benyttet pluss-minusmetoden. I metoden
vurderes effektene på bakgrunn av betydning og omfang som samlet gir effekt. Det er
benyttet en ni-delt skala, fra (++++) via 0 til (- - - -). Som for prissatte effekter er også
ikke-prissatte effekter vurdert som en sammenligning med referansealternativet. Fire
plusser (++++) angir en svært positiv konsekvens relativt til referansealternativet, 0 angir
at konsekvensen er tilsvarende som for referansealternativet, mens fire minuser (- - - -)
angir en svært negativ konsekvens relativt til nullalternativet. For en nærmere beskrivelse
av denne metoden vises det til Direktoratet for økonomiforvaltnings veileder for
samfunnsøkonomisk analyse for en nærmere beskrivelse.

Tabell 25 Metode for å verdsette konsekvenser for ikke-prissatte virkninger

KILDE: DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING, VEILEDER I SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER

Tilpasning av reisetidspunkter og økt risiko for forsinkelse og innstillinger innebærer
redusert trafikantnytte for næringslivets godstransport og persontrafikk. Slike effekter er
delvis hensyntatt gjennom trafikantnytte som er beregnet som prissatte effekter
(delkapittel 9.1 .2.). De ikke-prissatte effektene som vi omtaler som endret forutsigbarhet
for næringslivet (delkapittel 9.2.3) og persontrafikken ( 9.2.4) inngår prinsipielt som en del
av trafikantnytte, men fordi vi ikke kan tallfeste pris på disse vil nevnte effekter være en
tilleggseffekt til trafikantnytte under prissatte effekter. Trafikantnytte under prissatte
effekter omfatter ventetid og ulempeskostnader som beregnes i EFFEKT.
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9.2.2 Vurdering av ikke prissatte effekter i Frøyatunnelen

Tiltak i Frøyatunnelen medfører flere effekter for trafikanter, næringslivet og samfunnet for
øvrig som er krevende å tallfeste. Slike effekter er derfor verdsatt som ikke-prissatte
effekter. Ikke-prissatte effekter er verdsatt enkeltvis, og deretter på tvers som en samlet
verdsetting.

Verdsetting av ikke-prissatte effekter kommer i tillegg til resultatet for prissatte effekter.
Ikke-prissatte effekter kan være like viktige som prissatte effekter. I den samlede
samfunnsøkonomiske vurderingen har vi derfor tatt hensyn til både ikke-prissatte effekter
og prissatte effekter, og vurdert hvilken betydning ikke-prissatte effekter tillegges for
rangering av alternativer, se kapittel 0.

Tabell 26 Verdsetting av ikke-prissatte effekter. Sammenligning med referansealternativet.

Effekt Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

bered-

skapsferje

Erstatning

stunnel –

5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning sitt

løp –7 %

stigning

Rømnings

-tunnel

Nye

tilkomstløp

–5 %

stigning

Forutsigbarhet for

næringslivet

-- -- ++ ++ -/-- ++

Forutsigbarhet for

persontrafikk

0/- 0/- + + 0/- +

Beredskapssituasjonen i

tunnelen

0 0 ++ ++ ++ +/++

Fremkommelighetfor

utrykningskjøretøy

--/--- --/--- 0/+ 0/+ -- 0/+

Samlet -- -- ++ ++ 0/+ +/++

Alternativene med ny tunnel gir en samlet forbedring

Den samlede effekten for alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell
tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning er verdsatt til middels positiv konsekvens (++).
Forbedringen skyldes bedre forutsigbarhet for næringslivet og persontrafikk,
beredskapssituasjonen forbedres i tunnelen og at fremkommeligheten for nødetatene
forbedres. I denne vurderingen har vi vektlagt at referansealternativet har dagåpen tunnel
(kl 0600 til kl 2000, samt kolonne på kveld) i anleggsperioden, og at effekten av en ny
tunnel dermed modereres noe. I tillegg vil nødetatene ved utrykning i anleggsperioden
kunne kjøre gjennom utenfor tunnelens åpningstider. I driftsperioden vil forutsigbarhet for
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næringslivet og persontrafikk være noe bedre enn i referansealternativet, fordi antall
hendelser forventes å være lavere. Beredskapssituasjonen vil også forbedres i hele
prosjektets levetid. For alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell
tunnel vil beredskapssituasjon være bedre enn i referansealternativet. Alternativene med
Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 % stigning vil
ha to tunnelløp, noe som en fullgod løsning med hensyn til å unngå ulykker ved brann i
tunnel. I referansealternativet begrenses utfordringen ved brann i tunnelen, ettersom
dagens tunnel vil oppgraderes med beredskapsrom.

Alternativet med Nye tilkomstløp – 5 % stigning er verdsatt til lav til middels positiv
konsekvens (+/++). Dette alternativet er verdsatt noe lavere enn alternativene
Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 %.
Alternativet med Nye tilkomstløp – 5 % stigning har to tunnelløp på deler av strekningen,
og beredskapsrom på resterende del. Dette alternativet vil medføre en forbedring fra
referansealternativet, men ikke en fullgod løsning som ved en ekstra tunnel. For øvrig er
effektene vurdert likt som alternativene Erstatningstunnel – 5 % stigning og Parallell
tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning.

Alternativet med Rømningstunnel er verdsatt til ingen til liten positiv konsekvens (0/+).
Forutsigbarheten for næringslivet, persontrafikken og utrykningskjøretøy vil være lavere
enn i referansealternativet. Rømningstunnel vil gi en fullgod beredskapssituasjon, noe
som vil være en forbedring fra referansealternativet.

Alternativene med ferje i anleggsperioden gir samfunnet en dårligere løsning.

Alternativene med hhv. Ferje i anleggsperioden og Varig ferje er verdsatt til middels
negativ konsekvens (- -). Sammenlignet med referansealternativet har vi vektlagt at
næringslivet og persontransporten får en svekket forutsigbarhet med en ferjeforbindelse
som følge av risiko for innstillinger av ferjen og forsinkelser. Eventuelle innstilte
ferjeavganger i anleggsperioden vil potensielt medføre store kostnader for næringslivet
som følge av risiko for produksjonsstans. I tillegg vil fremkommeligheten for
utrykningskjøretøy i anleggsperioden også reduseres, sammenlignet med
referansealternativet. Nevnte effekter vil inntreffe i anleggsperioden (1 1 måneder for
alternativene med ferje), og ikke i hele prosjektets levetid. Med alternativene med ferje i
anleggsperioden og varig beredskapsferje med ferje i anleggsperioden vil
beredskapssituasjonen i tunnelen være uendret fra referansealternativet. I driftsperioden
vil fremkommeligheten være lik som i referansealternativet. I likhet med
referansealternativet vil nevnte alternativer også inneholde oppgradering med
beredskapsrom. Effekten av varig beredskapsferje i driftsperioden har vi tillagt liten verdi.

9.2.3 Forutsigbarhet for næringslivet

Redusert fremkommelighet mellom Hitra og Frøya i anleggsperioden vil påvirke
næringslivet. Næringslivet vil tilpasse seg ved å kjøre på andre tidspunkter, noe som kan
bety både økte drifts- og investeringskostnader.

Selv om næringslivet tilpasser seg en transportsituasjon med redusert fremkommelighet,
vil de i tillegg påvirkes gjennom økt risiko i produksjonen og leveranse av
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produksjonsvarer til konsumentmarkedet. Dagens logistikksystemer er basert på just-in-
time, noe som betyr at transport av innsatsvarer må betraktes som en del av
produksjonen. Fordelen med just-in-time logistikksystemer er at næringslivet kan holde
lagerkostnader lave og unngå fordyrende mellomledd i produksjonen. Just-in-time
logistikksystemer er basert på en forutsetning om at infrastrukturen er forutsigbar.
Ulempen med just-in-time logistikksystemer er at næringslivet har en svært liten buffer i
produksjonen. I tilfeller med økt risiko for forsinkelser i transportkjeden vil derfor
næringslivet oftere ikke kunne opprettholde produksjonen, selv ved små avvik i transport
av innsatsvarer. Følgelig vil en forsinkelse i transportene gi direkte effekt på
produksjonsforsinkelser/-stopp. Oppdrettsnæringen er organisert på denne måten, med
fiskekasser som produseres av BEWi og leveres til det tre slakteriene på Hitra og Frøya. I
tillegg vil en transportsituasjon med redusert fremkommelighet innebære økt risiko for
forsinkelse for leveranse av produksjonsvarer til konsumentmarkedet. Ved forsinket
leveranse fisk av vil salgsprisen normalt nedjusteres ved avvik mellom avtalt og levert
kvalitet.

Næringslivet på Frøya og Hitra er avhengig av daglige personreiser som en del av
arbeidet (arbeidsreiser). Dette gjelder reiser som foretas av ansatte i egen bedrift, samt
underleverandører (for eksempel teknikere). Ved redusert fremkommelighet kan også
produksjonen påvirkes som følge av arbeidsreiser blir forsinket eller ikke kan
gjennomføres.

Betydningen av endret forutsigbarhet vil for næringslivet være stor. Dette har
sammenheng med at næringslivet kan få produksjonsstopp/-forsinkelser, både som følge
av innsatsvarer og arbeidskraft kommer forsinket eller ikke kan leveres/reise.
Oppdrettsnæringen har organisert seg med just-in-time logistikk og er sårbare for
forsinkelser. I tillegg har de tre store slakteriene en samlet omsetning årlig på over 1 0
milliarder kroner. Kostnader knyttet til en mulig produksjonsstans vil dermed potensielt
ligge på opptil 300 millioner kroner i uka. En slik høy kostnad for oppdrettsnæringen ved
produksjonsstans har vi tatt hensyn til i vår vurdering av at betydningen er stor. En slik
vurdering er lik for alle alternativene.

Alternativene vurderes imidlertid ulikt når det gjelder omfang. For alternativene med
erstatningstunnel – 5 % stigning, parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 % stigning og
nye tilkomstløp – 5 % stigning vil næringslivet oppleve en forbedring i forutsigbarheten i
anleggsperioden. Vi har for disse alternativene vurdert omfanget som middels positivt.
Vurderingen er samlet for anleggs- og driftsperioden. Næringslivet har leveranser og
arbeidsinnsats som i hovedsak skjer på dagtid. I referansealternativet er tunnelen åpen
mellom 0600 og 2000, i tillegg til kolonnekjøring kl 21 20 og 2400. Referansealternativet v
93. il således langt på vei innebære god fremkommelig for næringslivet. En slik vurdering
er basert på informasjon fra intervjuer vi har gjennomført med representanter fra
næringslivet. Likevel vil fremkommeligheten i alternativene med Erstatningstunnel – 5 %
stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning og Nye tilkomstløp –5 %
stigning innebære en viss forbedring fra referansealternativet i anleggsperioden.
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I tunnelens driftsperiode i de nevnte alternativene vurderer vi forutsigbarheten som noe
forbedret fra referansealternativet. I kapittel 3.4.3 har vi omtalt historisk utvikling i
hendelser. Vi legger til grunn at økt trafikk i driftsperioden i referansealternativet vil øke
antallet hendelser. Til sammenligning forventer vi antallet hendelser som lavere i
alternativene med erstatningstunnel – 5 % stigning, parallell tunnel, hver retning sitt løp –
7 % stigning og nye tilkomstløp – 5 % stigning. Et økende antall hendelser i
referansealternativet vil øke risiko for produksjonsstans på slakteriene. Basert på
informasjon fra intervjuer har slakteriene kun buffer til å håndtere produksjonstans under
ett døgn. Produksjonstans som overstiger ett døgn vil innebære tap som reduserer
samlet årlig produksjon. Hyppige hendelser vil også kunne bidra til produksjonsstans som
gir utslag i redusert årlig produksjon. I oppdrettsbransjen ligger det store verdier i å la
fisken vokse seg så stor som mulig, samtidig som det finnes strenge grenser for hvor mye
biomasse en har lov til å ha stående i sjøen. Fisketetthet i det enkelte anlegg påvirker
rømningsfare og fiskehelse. Laksen vil fortsette å vokse selv om tunnelen er stengt. Slik
stans vil øke sannsynligheten for å overstige tillatt biomasse. I vurdering av prissatte
effekter har vi for referansealternativet lagt til grunn et lavt innslag av produksjonstans på
mer enn ett døgn i driftsperioden. Imidlertid må vi ta forbehold om sammenhengen
mellom økt trafikk i dagens tunnel i referansealternativet og forventet økning i hendelser.
Den foreslåtte risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) vil blant annet utforsker en slik
sammenheng (se kapitel 8).

For alternativet med Rømningstunnel vil næringslivet oppleve en forverring i
forutsigbarheten i anleggsperioden. Vi har for dette alternativet vurdert omfanget som lavt
til middels negativt. Med en rømningstunnel vil trafikksituasjonen i anleggsperioden
innebære kolonnekjøring med gjennomkjøring en vei av gangen. Kolonnekjøring vil gjelde
hele døgnet. Dette vil medføre forsinkelser for næringslivet. I driftsperioden vil
forsinkelsene være som i referanse.

For alternativet med Ferje i anleggsperioden vil næringslivet oppleve en forverret
forutsigbarhet. Vi vurderer omfanget av denne effekten som middels negativ. Faren for
produksjonsstans i anleggsperioden vil i første rekke være til stede når ferjen blir innstilt.
Vi vurderer at en slik hendelse kun vil inntreffe unntaksvis. Forsinkelser og kortvarige
innstillinger mener vi ikke vil ha vesentlig betydning for produksjonssituasjonen. Imidlertid
vil slike hendelser være en økt risiko for næringslivet, som vil innebære tilpasninger i
logistikksystemet. Tilpasninger kan være behov for økt lastebilpark og bemanning. Også
den generelle bemanningen i næringslivet vil kunne øke for å sikre drift ved forsinkelser
og innstillinger av ferje. En slik tilpasning vil innebære økte kostnader for næringslivet.
Risiko kan ikke fullt ut elimineres ved tilpasninger. Næringslivet vil derfor oppleve risiko
for at innsatsvarer, arbeidsreiser og leveranse av produksjon ikke leveres eller ankommer
til avtalt tid. I vår vurdering av omfang av effekten for næringslivet har vi tatt hensyn til økt
risiko og tilpasninger. I anleggsperioden har vi vurdert alternativet med ferje i
anleggsperioden og alternativet med varig ferje likt som referansealternativet.

For alternativet med varig ferje vil forutsigbarheten i driftsperioden forbedres
sammenlignet med referanse. Dette hensynet tilsier at omfanget av forutsigbarhet vil
være marginalt bedre for alternativet med varig ferje, enn i referansealternativet.
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Imidlertid er forutsigbarheten i dag god, og en varig ferje vil derfor ha begrenset effekt på
forbedret forutsigbarhet.

9.2.4 Forutsigbarhet for persontrafikk

Endret forutsigbarhet mellom Hitra og Frøya i anleggsperioden vil påvirke personer som
reiser mellom øyene ved at de enten må reise på andre tidspunkter, eller oppleve
forsinkelser og innstillinger av ferjeavganger.

Betydningen av endret forutsigbarhet har vi for persontrafikken vurdert som lav. Reisene
vi i denne sammenhengen har vurdert er fritidsreiser og reiser til og fra jobb. For slike
reiser mener vi det ikke er aktuelt med tilpasninger av stor betydning, som for eksempel
bytte bosted eller arbeidssted som følge av endret forutsigbarheten. Anleggsperioden er
begrenset, og det er ikke å forvente slike store tilpasninger for en kortvarig periode.
Effekten av endret forutsigbarhet er begrenset fordi betalingsviljen for slike reiser i
utgangspunktet er ikke er den høyeste. Sammenlignet med næringslivets tilsvarende
kostnader ved endret forutsigbarhet er betalingsviljen til privatpersoner i en annen
størrelsesorden. Vurdering av betydningen er lik for alle alternativene.

For alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt
løp – 7 % stigning og Nye tilkomstløp – 5 % stigning vurderer vi omfanget av middels
betydning. En døgnåpen tunnel skaper bedre forutsigbarhet, enn i referansealternativet
som kun har dagåpen tunnel. Imidlertid gjennomføres hoveddelen av personreiser på
dagtid, noe som trekker i retning at referansealternativet vil løse deler av
fremkommelighetsbehovet for persontrafikken. I tunnelens driftsperiode vurderer vi
forutsigbarheten som noe forbedret fra referansealternativet til de nevnte alternativene
med ny tunnel. Økt trafikk i driftsperioden vil i referansealternativet øke antallet hendelser.
Til sammenligning forventer vi antallet hendelser som lavere i alternativene med
Erstatningstunnel – 5 % stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt løp – 7 % stigning og
Nye tilkomstløp – 5 % stigning.

For alternativet med Rømningstunnel vil persontrafikken oppleve en forverring i
forutsigbarheten i anleggsperioden. Vi har for dette alternativet vurdert omfanget som
middels negativt. Med en rømningstunnel vil trafikksituasjonen i anleggsperioden
innebære kolonnekjøring med gjennomkjøring en vei av gangen. Kolonnekjøring vil gjelde
hele døgnet. Dette vil medføre forsinkelser. I driftsperioden vil forsinkelsene være som i
referanse.

For alternativene med Ferje i anleggsperioden og Varig beredskapsferje vil
persontrafikken oppleve forverret forutsigbarhet. Vi vurderer omfanget av denne effekten
som middels negativ. Alternativene med ferje i anleggsperioden vil innebære et dårligere
transporttilbud enn en dagåpen tunnel i referansealternativet. Høyfrekvente ferjeavganger
vil imidlertid begrense ulempene noe. I anleggsperioden har vi vurdert alternativet med
ferje i anleggsperioden og alternativet med varig ferje likt som i referansealternativet.

Effekten av endret forutsigbarhet vil inntreffe i anleggsperioden, og ikke i driftsperioden. I
driftsperioden forventer lik fremkommelighet som i dag. Informanter vi har snakket med
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omtaler dagens fremkommelighet som god. Effekten av varig beredskapsferje i
driftsperioden har vi tillagt liten verdi.

9.2.5 Beredskapssituasjonen i tunnelen

Nye tunneler vil forbedre beredskapssituasjonen for alle som reiser mellom Hitra og
Frøya. Det foreligger ikke risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for nye tunneler,
målt opp mot potensialet for fremtidige trafikkmengder og heller ikke oppgradert dagens
tunnel målt opp mot fremtidige trafikkmengder. Det er spesielt risikoen for brann som må
vurderes. Vi understreker behovet for en ROS-analyse også for de nye tunnelene. En slik
analyse ville også gitt mer informasjon om behov for oppgradering og investering i ny
tunnel i prosjektets levetid. Derfor er det stor usikkerhet knyttet til våre ikke-prissatte
vurderinger av beredskapssituasjonen- Ny informasjon om beredskapssituasjonen vil
potensielt kunne endre rangering i samlet samfunnsøkonomisk vurdering.

Betydningen av forbedret beredskapssituasjon er vurdert som stor. Hendelser i tunnelen
vil kunne medføre personskader og fare for liv, og en eventuell brann vil medføre særlig
stor skade. En slik vurdering er lik for alle alternativene.

For alternativene med ny Erstatningstunnel, Parallell tunnel, og Rømningstunnel vurderer
vi omfanget av middels positivt. Beredskapssituasjonen vil forbedres som følge av to
tunnelløp, sammenlignet med referansealternativet som vil ha tunnel med
beredskapsrom. Et beredskapsrom vil forbedre sikkerheten, med er ikke en fullgod
løsning, siden det ikke er mulig å selv komme seg ut av tunnelen ved en brann. Historisk
sett har det imidlertid vært få alvorlige hendelser i Frøyatunnelen og ingen branner som
har medført tap av lav, se kapittel 3.4.3 for en nærmere beskrivelse. Historisk sett få
hendelser trekker i retning av at vi ikke har vurdert omfanget høyere for alternativene med
ny erstatningstunnel.

For alternativet med Nye tilkomstløp vil tunnelen delvis være dekket av egen
rømningstunnel i tilkomstløpene og delvis beredskapsrom midtveis i tunnelen. Omfanget
vurderes som lavt til middels positivt, altså noe lavere enn alternativene som er vurdert
ovenfor.

For alternativene med Ferje i anleggsperioden og Varig beredskapsferje vil
beredskapssituasjonen være som i referansealternativet, noe som tilsier uendret omfang.
Alternativet med varig beredskapsferje vil ikke redusere sannsynligheten for hendelser i
tunnelen.

Effekten vil gjelde i hele driftsperioden. I anleggsperioden anser vi beredskapssituasjonen
i dagåpen tunnel i referansealternativet som på nivå med ferje.

9.2.6 Fremkommelighet for utrykningskjøretøy

Endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy mellom Frøya og Hitra vil påvirke
befolkningen. I hovedsak vil bosatte og personer med arbeidsplass på Frøya bli mest
berørt. Transporttilbudet mellom de to øyene binder Frøya sammen med fastlandet.
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Betydningen av endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy har vi vurdert som
middels. Endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy vil påvirke responstiden for politi
og ambulanse til og fra Frøya. Frøya er dekket av sykehus på fastlandet og
lensmannskontor på Hitra. Begge øyene har egen brannstasjon. Skaden vil derfor være
potensielt stor med fare for personskade og liv, dersom politi og ambulanse ikke når frem
i tide. Betydningen av effekten er imidlertid begrenset noe av tilstedeværelse av
luftambulanse. Det kan også være mulig å åpne midlertid lensmannskontor, men det
ligger utenfor dette oppdraget å vurdere et slikt tiltak. Vi anbefaler derfor å utrede
nærmere behovet for å gjennomføre midlertidige tiltak for å bedre fremkommeligheten for
politi og ambulanse i anleggsperioden.

For alternativene med Erstatningstunnel – 5 % stigning, Parallell tunnel, hver retning sitt
løp – 7 % stigning og Nye tilkomstløp – 5 % stigning vurderer vi omfanget av liten
betydning. En døgnåpen tunnel i anleggsperioden gir bedre fremkommelighet for
utrykningskjøretøy enn dagåpen tunnel i referansealternativet. Imidlertid vil det i
referansealternativet være mulig for utrykningskjøretøy å kjøre gjennom tunnelen, også
når tunnelen er stengt. Responstiden vil kunne bli lavere for den delen av døgnet med
stengt tunnel og pågående oppgraderingsarbeid.

For alternativet med rømningstunnel vurderer vi omfanget til middels negativt. I
anleggsperioden vil trafikkavvikling med kolonnekjøring i en retning av gangen skape
forverret fremkommelighet for utrykningskjøretøy, sammenlignet med
referansealternativet

For alternativene med ferje i anleggsperioden og varig ferje vil fremkommelighet for
utrykningskjøretøy oppleve forverret forutsigbarhet, sammenlignet med dagåpen tunnel i
referansealternativet. Vi vurderer omfanget av denne effekten som stor. Ferje med
ventetid på avganger og treg fremkommelighet er ikke egnet for utrykningskjøretøy. Alle
bosatte og personer med arbeidsplasser på Frøya er potensielt berørt.

Effekten av endret fremkommelighet for utrykningskjøretøy vil inntreffe i anleggsperioden,
og ikke i driftsperioden. I driftsperioden forventer lik fremkommelighet som i dag.
Informanter vi har snakket omtaler dagens fremkommelighet som god. Hensynet til at
effekten kun gjelder anleggsperioden gjør at vi ikke har vurdert effekten som større.
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9.2.7 Konsekvenser for lokalsamfunnet av de ulike alternativene

Det er grovt vurdert hvilke effekter de ulike alternativene vil få for lokalsamfunnet. Hvis
man går videre med tunnelalternativene, der konsekvensutredning kreves, må man
vurdere/utrede støy og luft ulemper, samt alle ikke prissatte temaer, eksempelvis
kulturminner, artsmangfold, landskapsbilde etc.

Hvordan samfunnet påvirkes med hensyn på transport, CO2, forutsigbarhet og beredskap
for samfunnet er håndtert i tidligere kapitler.

Referansealternativet, Parallell tunnel og Rømningstunnel vurderes å ha minst påvirkning
for lokalmiljøet. For parallell tunnel vil evt. riggområde i nærheten av tunnelen gi noen
ulemper. I tillegg til riggområde vil plassering av oppstillingsplasser (se kap. 5.2.4) på
Frøya beslaglegge dyrka mark/beiteområder i Referansealternativet, Parallell tunnel og
Rømningstunnelen. I nærheten av tunnelmunningen på Frøya er en del bolighus og de
nærmeste husene vil trolig oppleve noe støy i forbindelse med oppstillingsplassene. På
Hitrasiden er det ingen bolighus som blir berørt og konsekvensene vil være små.

Erstatningstunnel og nye tilkomstløp vil medføre nye tunnelportaler og noe ny vei både på
Frøya og Hitra. På Frøya vil det medføre innløsning av noen hus. Det blir noe beslag av
dyrkamark/beitemark på begge øyer.

Ferjealternativene vil i anleggsperioden påvirke befolkningen i Hammarvik og i
Kjerringvåg. Økt trafikk mellom ferjeleiene og hovedvegnettet vil påvirke beboere langs
de berørte veiene med økt støy og ulempe. Størst ulempe vil oppleves for nærområdet til
selve ferjeleiet. Eventuelle avbøtende tiltak for trafikksikkerhet på vegstrekningene opp til
hovedvei bør vurderes hvis man velger å gå videre med disse alternativene.

I sum vurderes at det trolig ikke er noen vesentlige konsekvenser eller andre virkninger
lokalt. Dette fordi inngrepene har relativt kort utstrekning eller kort tidshorisont der de har
påvirkning lokalt. Ferjealternativene vurderes som noe mer negativ for de nærmeste
beboerne enn tunnelalternativene.

9.3 Andre samfunnsmessige virkninger

Tiltakene med oppgradering av dagens tunnel vil innebære anleggsarbeid i en begrenset
periode. Vi har på bakgrunn av informasjon fra intervjuer ikke grunn til å tro at en
kortvarig periode med redusert fremkommelighet vil medføre andre samfunnsmessige
virkninger.

Andre samfunnsmessige virkninger som endring i bo- og arbeidssted, og endrede lokale
investeringer vil potensielt kunne være av betydning for den lokale økonomien på øyene.
Basert på informasjonen som fremgår av intervjuene kan vi forvente at næringslivets
investeringsvilje er upåvirket av midlertid reduksjon i fremkommeligheten i en
anleggsperiode. Vi har heller ikke uttalelser eller andre vurderinger som tilser at
fremkommeligheten i en anleggsperiode vil medføre flytting av arbeidsplass eller bosted,
og dermed varige effekter i bo og arbeidsmarkedet.
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9.4 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering viser at referansealternativet er mest fordelaktig.

Ved å utsette investering i ny tunnel med 20 år er investeringskostnadene i løpet av
prosjektets levetid lavere enn i alternativene med ny tunnel, noe som bidrar til at
referansealternativet rangeres høyest, målt ved prissatte effekter (netto nytte). Vår
vurdering er at positive ikke-prissatte effekter i alternativene med ny tunnel ikke oppveier
negativ nytte i størrelsesorden 550 millioner til 1 ,5 milliarder, avhengig av hvilket
tunnelalternativ som sammenlignes med referansealternativet.

Tabell 27 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering.

Effekt Referanse-

alternativet

Ferje i

anleggs-

perioden

Varig

beredskaps

-ferje

Erstatnings

-tunnel

–5 %

stigning

Parallell

tunnel,

hver

retning

sitt løp –

7 %

stigning

Rømnings-

tunnel

Nye

tilkomstløp

–5 %

stigning

Prissatte effekter

Netto nytte,

Mill kr. 2020-priser.

0 -1 25 -750 -1 489 -1 201 -543 -705

Rangering 1 2 5 7 6 3 4

Ikke-prissatte effekter

Verdsetting samlet 0 -- -- ++ ++ 0/+ +/++

Rangering 4 5 5 1 1 3 2

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering

Rangering av alternativer

videreføring dagens tunnel

1 2 3

Rangering av alternativer

med ny tunnel

3 3 2 1

Samlet rangering 1 6 7 4 4 3 2
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En grunnleggende problemstilling i denne utredningen har vært om det er best å
videreføre dagens tunnel eller om det bør bygges ny.

For å besvare problemstillingen gjennomføres samlet samfunnsøkonomisk vurdering i
flere trinn.

Først har vi rangert alternativer som kun innebærer videreføring av dagens tunnel, og
deretter har vi rangert alternativer som innebærer bygging av ny tunnel, se tabellen over.

Av alternativer med videreføring av dagens tunnel er Referansealternativet det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter. De to ferjealterantivene har større ulemper enn
referansealternativet knyttet til reisetid og kostnader, samt forutsigbarhet for næringslivet.
Vi vurderer også at Rømningstunnelen medfører store ulemper med hensyn på reisetid
og forutsigbarhet. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan store kolonner vil oppleve å
kjøre gjennom en smal rømningstunnel. Basert på dette anbefales ikke rømningstunnelen
som løsning i selve anleggsperioden slik alternativet er definert. Argumentasjonen for å
bygge en rømningstunnel vurderes å være beredskap i fremtidig situasjon.

Varig beredskapsferje er en løsning som i hovedsak vil kunne fungere ved alvorlige
hendelser, med påfølgende lang stenging av tunnel eller langvarig vedlikehold. Det er
betydelige kostnader knyttet til løsningen. Varig beredskapsferje løser ikke utfordringene
knyttet til beredskapssituasjonen i tunnelen, men vil være avbøtende for næringslivet i
avvikssituasjon. Ferje er i prinsippet en alternativ løsning til rømningstunnel for å krysse
Frøyfjorden ved hendelser, og vår vurdering er at rømningstunnel er å foretrekke fremfor
varig beredskapsferje da rømningstunnelen både vil gi bedre beredskap, men også
kunne benyttes ved lange stenginger for viktig transport.

Av alternativene med ny tunnel er alternativet med Nye tilkomstløp – 5 % stigning det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter, og er derfor rangert som best av disse. Samlet sett er
referansealternativet rangert foran alle alternativene med ny tunnel.

Når det gjelder ikke-prissatte effekter er ulempene ved Referansealternativet i hovedsak
knyttet til dårligere forutsigbarhet for næringslivet, persontrafikken og utrykningskjøretøy.
Dårligere forutsigbarhet for næringslivet i anleggsperioden og beredskapssituasjonen vi
har vektlagt i vår vurdering av ikke-prissatte effekter. Vi mener totalt sett at slike effekter
ikke oppveier de høye investeringskostnadene i tunnelalternativene. For å sette ulempen
som følger av dårlig forutsigbarhet i perspektiv, vil en produksjonsstans i en uke for
slakteriene innebære en kostnad på 300 millioner. For Referansealternativet mener vi
både for drifts- og anleggsfasen at en slik produksjonstans er en relativt lite sannsynlig
hendelse.

Referansealternativet gir en akseptabel beredskapsløsning med beredskapsrom på hele
strekningen. Til sammenligning har alternativene med ny tunnel en fullgod
beredskapssituasjon (to tunnelløp) ved tunnelbrann. Unntaket er alternativet med nye
tilkomstløp – 5 % stigning som bare har to tunnelløp på deler av strekningen, og
beredskapsrom på resterende. Samlet sett har vi derfor vurdert ikke-prissatte effekter for
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alternativet med nye tilkomstløp – 5 % stigning som maksimalt middels positiv
konsekvens, sammenlignet med referansealternativet.

Alternativet med nye tilkomstløp – 5 % stigning er rangert best av alternativene med ny
tunnel. Dette har sammenheng med at prissatte effekter er høyere enn de andre
alternativene med ny tunnel. Imidlertid er beredskapssituasjonen noe dårligere (ikke -
prissatt effekt) enn alternativene med to tunnelløp, ettersom alternativet med nye
tilkomstløp – 5 % stigning bare delvis medfører to tunnelløp.

1 0 Avbøtende tiltak

En kan vurdere å sette inn tiltak for å minimere uheldige konsekvenser av
enkeltalternativer.

F.eks. kan det vurderes i referansealternativet å åpne tunnelen kl 05.00 i stedet for kl.
06.00 for ytterligere å redusere ulemper for næringslivet.

Videre kan en se på hensiktsmessig oppsett for kolonneavvikling, om det finnes tiltak som
kan minimere konsekvensene av dette.

En kan også – ved avvikling av kolonner i Rømningstunnelalternativet, vurdere å gjøre
det samme som en gjør i referansealternativet, mao. å holde hovedtunnelen delvis åpen
på dagtid.

Alternativet med Rømningstunnel vil kunne forbedres med hensyn til samfunnsøkonomi
ved å ha samme trafikkavvikling som referansealternativet i anleggsperioden. Prissatte
effekter målt ved netto nåverdi vil bli lavere fordi anleggsperioden blir lenger. I tillegg vil
ikke-prissatte effekter bli omtrent som for alternativet med nye tilkomstløp – 5 % stigning,
men noe bedre beredskapssituasjon og noe dårlige på fremkommelighet. Derfor mener at
vi rangering trolig ikke vil endres med en optimalisering av alternativet med
rømningstunnel. Det bemerkes at i dette alternativet vil man fortsatt sitte med smal tunnel
og 1 0 % stigning.
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11 Oppsummering

Sweco har på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune utredet alternativer til planlagt
rehabilitering av Frøyatunnelen. Etter avklaring med oppdragsgiver har vi vurdert
følgende alternativer: ferje i anleggsperioden, varig beredskapsferje, tunnel til erstatning
for dagens tunnel med 5% stigning, parallell tunnel med 7% stigning der hver retning får
hvert sitt løp, rømningstunnel, samt nye tilkomstløp med 5% stigning.

Sweco har utredetalternative løsninger med et tverrfaglig team i skjæringspunktet
mellom samfunnsøkonomi, trafikk, ingeniørgeologi og tunnelfag. Det er utredet
løsningsalternativer på grovt utredningsnivå. Trafikk, kapasitet, reisetid, og kostnader er
vurdert. Det er vurdert prissatte og ikke-prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Det er utarbeidet tegninger for alternativene erstatningstunnel, parallell tunnel og
rømningstunnel.

Sweco anbefaler bygging av ny tunnel, men våre beregninger og vurderinger tilsier at
denne investeringen bør utsettes til beredskapssituasjonen tilsier dette. Det ble for 20 år
siden investert i en tunnel som hadde en forventet levetid på 40 år. En oppgradering nå
er nødvendig for å oppnå forventet levetid. Det er Swecos vurdering basert på den
informasjon vi har mottatt at sikkerheten i tunnelen og forutsigbarheten med en
oppgradering av dagens tunnel er god nok for næringslivet og for øvrige reisende, gitt
nåværende trafikkmengde. En fortsatt økende trafikkmengde vil imidlertid medføre behov
for en ny tunnel. Forventet tidspunkt for når ny tunnel må være bygget avhenger av
hvilken trafikkmengde som krever ny tunnel, og forventninger til trafikkutvikling. Vi har lagt
til grunn at det er behov for ny tunnel 20 år etter oppgradering.

Sweco har etter en samlet vurdering rangert de ulike alternativene som følger (i prioritert
rekkefølge):

1. Referansealternativet –rehabilitering av dagens tunnel. Kostnad 573 mill.kr
2. Nye tilkomstløp –5% stigning. Kostnad 2 256 mill.kr. Lang byggetid. Mulig

hendelse midt i tunnelen vil blokkere tunnelen og stoppe all trafikk til Frøya.
3. Rømningstunnel –kostnad 1 394 mill.kr. Betydelig ulempe i anleggsperioden.

Dagens tunnel vil trolig ikke være akseptabel standard om noen år.
Kostnadsmessig rimeligere enn nye tunneler.

4. Parallell tunnel, hver retning sitt løp –7% stigning. Kostnad 2 982 mill.kr. Lang
byggetid.

4. Erstatningstunnel –5% stigning. Kostnad 3 153 mill. kr. Lang byggetid.

De to nye tunnelene rangeres likt.

6. Ferje i anleggsperioden. Kostnad 706 mill. kr. Lav forutsigbarhet for næringslivet.
Anbefales ikke.

7. Varig beredskapsferje. Kostnad 1 243 mill. kr. Høy årlig kostnad uten at en i
særlig grad får utnyttet ferja. Anbefales ikke.

Vi har ikke hatt tilgang til en ROS-analyse med vurdering av beredskapssituasjonen i de
ulike alternativene. Derfor er det usikkerhet til våre forutsetninger som ligger til grunn for å
vurdere beredskapssituasjonen. Sweco vil legge til at vår utredning har vært på
overordnet nivå.
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Vi anbefaler å gjennomføre en ROS-analyse som et supplement til denne utredningen.
En ROS-analyse er nødvendig fordi:

- Vi vet ikke ved hvilken trafikkmengde dagens oppgraderte tunnel må erstattes, og
dermed ikke hvilket år det er behov for investeringer i ny tunnel

- Tunnelforskriften krever at dagens tunnel skal oppgraderes innen 2025. Vi har ikke
informasjon om det er mulig å utsette oppgraderingen med ferdigstillelse etter
2025. For flere av tiltakene med ny tunnel er detnødvendig med anleggsperiode
som innebærer ferdigstillelse etter 2025. Alternativer med ny tunnel vil kreve lang
planperiode og anleggsperiode. Beregningsteknisk har vi imidlertid forutsatt at
alle alternativene innebærer åpning i 2025.

- Ikke-prissatte effekter for bedret beredskap i tunnel er vurdert uten informasjon fra
ROS-analyse. Vi har derfor ikke hatt tilstrekkelig informasjon om for eksempel
løsning med bruk av beredskapsrom gir tilstrekkelig sikkerhet for videreføring av
dagens tunnel.

Det er innhentet informasjon fra da dagens tunnel ble bygd, fra oppdragsgiver og via
denne fra utreder av oppgradering av tunnelen, fra relevante myndigheter, fra
ferjeselskaper, fra berørte kommuner og fra berørt næringsliv. Prosjektet er utredet i
perioden mellom 2. november 2020 og 16. februar 2021.

Av alternativer med videreføring av dagens tunnel er referansealternativet det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter. Referansealternativet innebærer en videreføring av dagens tunnel
med oppgradering som blant annet omfatter etablering av redningsrom.
De to ferjealterantivene har større ulemper enn referansealternativet knyttet til reisetid og
kostnader, samt forutsigbarhet for næringslivet. Fordeling av trafikk har blitt diskutert med
berørt næringsliv. Konsekvensene for trafikken i alternativene er ulik. Vi vurderer også at
rømningstunnelen medfører store ulemper med hensyn på reisetid og forutsigbarhet. Det
er også usikkerhet knyttet til hvordan store kolonner vil oppleve å kjøre gjennom en smal
rømningstunnel. Basert på dette anbefales ikke rømningstunnelen som løsning i selve
anleggsperioden slik alternativet er definert. Argumentasjonen for å bygge en
rømningstunnel vurderes å være beredskap i fremtidig situasjon.

Varig beredskapsferje er en løsning som i hovedsak vil kunne fungere ved alvorlige
hendelser, med påfølgende lang stenging av tunnel eller langvarig vedlikehold. Det er
betydelige kostnader knyttet til løsningen. Varig beredskapsferje løser ikke utfordringene
knyttet til beredskapssituasjonen i tunnelen, men vil være avbøtende for næringslivet i
avvikssituasjon. Ferje er i prinsippet en alternativ løsning til rømningstunnel for å krysse
Frøyfjorden ved hendelser, og vår vurdering er at rømningstunnel er å foretrekke fremfor
varig beredskapsferje da rømningstunnelen både vil gi bedre beredskap, men også
kunne benyttes ved lange stenginger for viktig transport.

Av alternativene med ny tunnel er alternativet med nye tilkomstløp –5 % stigning det
samfunnsøkonomisk mest fordelaktige alternativet, når vi både tar hensyn til prissatte og
ikke-prissatte effekter, og er derfor rangert som best av disse. Alternativene med
erstatningstunnel –5 % stigning og parallell tunnel, hver retning sitt løp –7 % har til
sammenligning høyere investeringskostnader, enn alternativet med nye tilkomstløp –5 %
stigning. Dette har sammenheng med at alternativet med nye tilkomstløp –5 % stigning
gjenbruker deler av dagens tunnel.
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FRØYA-HITRA

VURDERING AV TUNNELENE



FORMÅL MED RAPPORTEN

Formål

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Frøya Næringsforum for å belyse 
konsekvenser ved rehabilitering av Frøyatunnelen, samt peke på mulige 
løsninger både under rehabilitering og for fremtiden. Den peker også kort på 
løsninger for Hitratunnelen.

Rapporten omhandler dels de samme temaer som rapporter fra SWECO og Aas 
Jakobsen utfører på oppdrag fra Trøndelag Fylke.

Rapporten er ikke en "mot-rapport", og benytter mange av de samme 
forutsetninger og analyser som ligger i de to overnevnte rapportene. Denne 
rapporten tar imidlertid i større grad utgangspunkt i næringslivets behov, og ser 
på konsekvenser fra dette ståsted.



ALTERNATIVER FOR NEDSTENGNING
UNDER REHABILITERING



AKTUELLE STENGNINGSREGIMER UNDER REHABILITERING

Aktuelle løsninger

Stengningsløsning bestemmes i hvert tilfelle basert på trafikk, 
omkjøringsmuligheter, beredskap og andre lokale forhold. Alternative løsninger 
har blitt foreslått av fylkeskommunen.

1. Nattestengt med fri ferdsel på dagtid

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid er den mest vanlige løsningen ved 
rehabilitering av tunneler. Løsningen avhenger av lokale behov men er typisk 
22:00 – 06:00 med mulighet for noen kolonner gjennom f.eks. 22:00-24:00. 
Stengetid og kolonner veies opp mot mulighet for effektiv produksjon. 
Nødetater kan slippes gjennom.

2. Fullstenging

Tunnelen stenges helt i rehabiliteringsperioden for å gjøre det mulig med 
døgnkontinuerlig produksjon. Kan benyttes ved enkel omkjøring og/eller behov 
for rask gjennomføring. Krever omkjøringsmulighet eller ferge.

3. Kolonne på dagtid, helt stengt om natten

Svært lite brukt. Kan være aktuelt på tunneler med svært liten trafikk – typisk 
blindveier inn til liten grend e.l.



SANNSYNLIG LØSNING FOR FRØYATUNNELEN -
REHABILITERING

Foreslått løsning: Nattestengt med fri ferdsel på dagtid

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid. Dette er den mest vanlige løsningen ved 
rehabilitering av tunneler. Løsning avhenger av lokale behov men er typisk 
22:00 – 06:00 med mulighet for noen kolonner gjennom f.eks 22:00-24:00. 
Stengetid og kolonner veies opp mot mulighet for effektiv produksjon. 
Nødetater kan slippes gjennom.

Alternativ 2 og 3 vil ha store negative konsekvenser for:

• Transport til legevakt

• Ungdommer på videregående skole

• Dagpendlere

• Næringslivet generelt, som er avhengig å kunne ferdes «fritt» på dagtid

• Oppdrettsnæringen, som trenger mulighet for åpning på natt for vogntog

• Som vist i Aas Jakobsen sin rapport er besparelsen for alt. 2 og 3 marginal i 
forhold til de negative konsekvensene

Velprøvd løsning

Følger løsning som er benyttet i de fleste tunnelrehabiliteringene i 
Norge de siste årene.

Fri ferdsel på dagtid

Tunnelen er åpen på dagtid – typisk 06:00 – 22:00 – med alle 
sikkerhetssystemer, vifter og belysning operative.

Nattestengt

Tunnelen stenger f.eks 22:00 og åpner f.eks 06:00. Stengning er 
tilpasset arbeidstidsordninger for entreprenørens personell, og vil 
kunne gjelde 7 dager i uken – avhengig av hvilken 
arbeidstidsordning entreprenøren velger og Fylket tillater. 

Mulighet for kolonne på natt

Det bør være mulig med kolonne i den nattestengte perioden –
f.eks kl 23:00 og 05:00 – i samråd med næring og lokale 
myndigheter. Kolonnekjøring vil sinke arbeidet og medføre lengre 
gjennomføringstid, men samtidig sikre næringsinteresser.

Nødetater

Nødetater vil kunne passere gjennom hele natten



NOEN EKSEMPLER

Ekeberg- og Svartdalstunnelene i Oslo, ÅDT 30.000

To-felts tunneler på E6/E18. Nattestengt 22:00 – 06:00, ingen kolonne. 
Omkjøring på Ring 3. Fullstengt 3-4 uker to somre for å utføre større 
sprengningsarbeid.

Ålesundtunnelen, ÅDT 9000

Tre-felts tunnel, 3,5 km, 8% stigning. Stengt 20:00 – 05:30. Kontinuerlig 
kolonne 20:00-23:00. Kolonne på faste tider gjennom natten fra 23:30 –
05:30. Inntil 1 time fullstengt i forbindelse med sprenging og rydding.

Fannefjordtunnelen ved Molde, ÅDT 4000

To-felts tunnel, 2,7 km, 10% stigning. Stengt 20:00-05:30 med kolonne 
gjennom natta i samarbeid med transportnæringen.

Erfaringer

Normen er åpent på dagtid og nattestengt med mulighet for kolonne tilpasset 
lokale forhold.

Det er viktig å finne riktig entreprenør til å utføre denne type arbeid. Det finnes 
flere eksempler på arbeid som har blitt svært forsinket (Høyangertunnelen), og 
også mange eksempler på prikkfri gjennomføring (Ekeberg-
Svartdalstunnelene).



FRØYA-HITRA

BAKGRUNN FOR VEKST



SENTRAL PLASS I GLOBALE UTFORDRINGER

Uttak av villfisk

Uttak av villfisk i global sammenheng har nådd taket for 
hva som er bærekraftig uten å rasere fiskestammer. Siden 
1985 har det vært et flatt uttak av villfisk.

Oppdrettsfisk har potensiale

Oppdrettsfisk vil spille en viktig rolle i å løse den globale 
utfordringen på matforsyning.

Norge har en sentral plass

Norge har naturgitte og samfunnsmessige forutsetninger 
for å bidra til vekst innen oppdrett.

Regjering og Storting har ambisjoner

Styresmaktene har ambisjon om femdobling av havbruk 
frem til 2050.

Kilde: Courtesy of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, The State of World Fisheries and Aquaculture 2012,



"Verdens fremste sjømatnasjon", St.m 22 (2012-
2013)

Stortingsmeldingen baserer seg på et omfattende 
forskningsgrunnlag, og bygger videre på tilsvarende 
arbeid i 1999.

Meldingen stadfester en ambisjon på femdobling av 
verdiskapning frem til 2050, og der det er havbruk, laks 
og ørret samt leverandørindustri inkludert fôr-produksjon

som er det største volumet.

Fra Hitra-Frøya-regionen ble det i 2020 eksportert ca
300.000 tonn som utgjør ca 22% av totalvolumet i Norge.

Hitra-Frøya-regionen har geografiske, finansielle og 
klimatiske forutsetninger for å ta sin del av veksten 
fremover mot 2050.

MYNDIGHETENE LEGGER OPP TIL FEMDOBLING

Kilde: St.m 22 (2012-2013) "Verdens fremste sjømatsnasjon"



ØYREGIONEN ER SENTRALT PLASSERT FOR VEKST

• Øyregionen kan ta imot slakt
fra et stort omland (Hustadvika
til Kirkenes)

• Det er relativt kort vei ut til E6 
og ned mot markedene

• Sterk region med arbeidskraft, 
kapital, pågangsmot og
gjennomføringskraft

Potensiale for å ta slakting
fra Hustadvika til Kirkenes

Kort vei til
markedet



TRAFIKKUTVIKLING FRØYATUNNELEN

Prognose på 1,5% årlig trafikkvekst i 2000

Da tunnelene ble planlagt og prosjektert ble det 
forutsatt en prognose på 1,5% årlig trafikkvekst, og en 
ÅDT på 300 for Frøyatunnelen. Med andre ord, Frøya 
tunnelen ble dimensjonert for svært lav belastning.

Dagens trafikkutvikling

Dagens ÅDT er 2050, og en oppdatert prognose basert 
på vekst i oppdrettsnæringen vil gi trafikkvekst til ÅDT 
5200 i 2050, mot prognosen fra år 2000 som ville gitt 
ÅDT 600. 

Krav til to-løps tunneler er en ÅDT større enn 10.000 og
Frøya tunnelen er fremdeles langt unna dette kravet.

Fra dagens 220 ÅDT til 700 ÅDT (tunge kjøretøy)

På grunn av endring i foredling og andre endringer øker
trafikk noe mindre enn produksjonsvolum.

Prognosene for trafikkvekst lå antagelig til grunn 
for å gi fravik fra Vegnormalene

Mange av de undersjøiske tunnelene som bygd mellom 
1980 – 2000 fikk dispensasjon fra Vegnormalen til å ha 
10% stigning. Dagens regler tilsier 5% som bratteste 
stigning, men det er nylig gitt fravik til 7% stigning.
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KONSEKVENS AV
TUNNELBRANN



STØRRE TUNNELBRANNER I NORGE

Kartlegging fra TØI 

Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte i 2016 
en kartlegging av tunnelbranner i perioden 2008-2015 
på oppdrag fra Statens Vegvesen (SVV). SVV fulgte opp 
men en egen rapport i 2017.

Norge er et tunnelland

Ca 1100 tunneler hvorav ca 550 er over 500m.

Det er 33 undersjøiske tunneler – de fleste med 
stigningsgrad over 5%.

Undersjøiske tunneler

Undersjøiske tunneler utgjør 5% av antall tunneler og 
14% av antall tunnelkilometer.

Disse tunnelene hadde 42% av antall branner og tilløp 
og er betydelig overrepresentert i ulykkesstatistikken

Tungtrafikk er overrepresentert

Tungtrafikk er involvert i 46% av antall branner og 
hendelser i undersjøiske tunneler og i 35% i andre 
tunneler. Tekniske problemer utgjør 52% av 
tungtrafikkhendelsene.



DE LENGSTE UNDERSJØISKE TUNNELENE I NORGE

• Norske undersjøiske tunneler er 
bratte og lange

• Nye vegnormaler tilsier at nye 
tunneler ikke kan bygges brattere
enn 5% stigning.

• Det kan gis dispensasjon. Nylig er 
en del av Rogfast (Stavanger –
Karmøy) bygget med 7% stigning

Navn Lengde muh stigning ÅDT åpnet

Ryfylketunnelen 14400 291 8 % 7000 2019

Karmøytunnelen 8900 139 7,4 % 4600 2013

Bømlafjordtunnelen 7888 263 8,5 % 5100 2000

Eikesundtunnelen 7765 287 9,6 % 540 2008

Oslofjordtunnelen 7306 134 7 % 10000 2000

Nordkapptunnelen 6875 212 10 % 400 1999

Knappetunnelen 6400 29 6 % 2015

Byfjordtunnelen 5875 223 8 % 9685 1992

Atlanterhavstunnelen 5779 250 10 % 2750 2009

Hundvågtunnelen 5700 95 6 % 3700 2020

Finnøytunnelen 5685 200 10,2 % 1175 2009

Hitratunnelen 5645 264 10 % 1800 1994

Frøyatunnelen 5305 164 10 % 2050 2000

Freifjordtunnelen 5086 130 9 % 4000 1992

Mastrafjordtunnelen 4424 133 8 % 8100 1992

Valderøytunnelen 4222 137 8,5 % 7400 1987

Halsnøytunnelen 4120 136 8 % 2008

Godøytunnelen 3844 153 10 % 1700 1989

Hvalertunnelen 3751 120 10 % 2900 1989



Tunnel Data ÅDT Årsak Personskade Kommentarer Tid til åpning 
for person-
trafikk

Tid til åpning 
for vogntog

Oslofjordtunnelen
29.3.2011

Ett-løps, 
undersjøisk
7,2 km, 7%
15% tungbil

7100 Brann i polsk 
vogntog med 30 
tonn papirruller

4 personer til sykehus 
for behandling

Begrenset 
skadeomfang pga rask 
slukking

1 dag 1 dag

Oslofjordtunnelen
23.6.2011

Ett-løps, 
undersjøisk
7,2 km, 7%
15% tungbil

7100 Brann i polsk 
vogntog med 22 
tonn returpapir

32 personer til 
sykehus for 
behandling

15 dager 372 dager
(249 dager for 
inntil 12m)

Gudvangatunnelen
5.8.2013

Ett-løps
11,2 km, 3,5%
25% tungbil

2050 Brann i trekkvogn i 
polsk vogntog

28 røykskadde, 5 
meget alvorlig og 23 
alvorlig

Etablert 
beredskapsferge

18 dager 25 dager 
(kolonne)
(31 dager til fri 
ferdsel)

Gudvangatunnelen
11.8.2015

Ett-løps
11,2 km, 3,5%
25% tungbil

2050 Brann i turistbuss 
med 32 kinesiske 
turister

5 personer fanget i 
røyken og fire 
behandlet på sykehus

Etablert 
beredskapsferge

8 dager 
(kolonne)

8 dager 
(kolonne)
(19 dager til fri 
ferdsel)

Skatestraumtunnelen
15.7.2015

Ett-løps, 
undersjøisk
1,9 km, 10%
9% tungbil

617 Tankvogn med 
16.500 l bensin 
kjørte i 
tunnelveggen

Fem personer lettere 
skadd, 17 personer 
totalt i tunnelen

6 dager før man 
kunne gå inn i 
tunnelen

52 dager 
(kolonne)

52 dager 
(kolonne)

Brattlitunnelen
17.1.2013

Ett-løps 
3,6 km
20% tungbil

318 Tilhenger med 27 t 
brunost brenner i 4 
dager

Ingen Høyt energi innhold 
i brunost medfører 
lang brann

30 dager 30 dager 

Eidsvolltunnelen
17.1.2012

To-løps
1,2 km

15000 Personbil kollisjon 1 omkommet Kraftig brann i PE 
skum i tunnel

60 dager 60 dager

STØRRE TUNNELBRANNER I NORGE DE SENERE ÅR



ULYKKESRISIKOEN ØKER I TAKT MED TRAFIKKUTVIKLINGEN

Ulykkesrisiko 

Figuren viser utviklingen i sannsynlighet for ulykke med 
tunge kjøretøy, per kjøretøy-km. Det tilsvarer en 
ulykkes frekvens for brann på 1 ulykke / 20 år i 
Frøyatunnelen per idag. 

Frekvensen øker med økende trafikk.

Langvarig stengning

Det antas at det er kun ulykker med tunge kjøretøy 
som fører til langvarig stenging. Ulykker med store 
kjøretøy har medført stengninger fra 1 dag til over 1 år.

Sannsynligheten i modellen for stengning over 1 dag 
ved ulykke er 50%.

Opprinnelig dimensjonering

Frøya tunnelen ble i sin tid dimensjonert for svært lav 
trafikkbelastning.



TAP VED STENGT TUNNEL ER STORE

En stengning over en lengre periode vil medføre 
veldig store tap



ALTERNATIVER
FRØYATUNNELEN



OPPSUMMERING ALTERNATIVER - FRØYATUNNELEN

Alt. Beskrivelse Lengde Kostnad Beredskap/ rømning Kommentar

0. Rehabilitering av dagens 
tunnel

480 - 706 MNOK
(inkludert tiltak utover forskrift 
på 200 MNOK)

Muligens noen flere nødrom Omfatter kun rehabilitering av dagens 
tunnel. Tall fra Aas Jacobsens rapport.

1. Nødtunnel 10% 5305 m Ca 680 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)
Redusert installasjon pga kun 
bruk som beredskap/ nødtunnel.

Gir mulighet for rømning og 
evakuering gjennom tverrslag. 
Kan benyttes som beredskap ved 
stengning av hovedtunnel.

Alternativ 0 gjennomføres, og i tillegg 
bygges nytt løp kun for 
beredskap/evakuering.
Kan benyttes ved langvarig stengning 
av eksisterende tunnel, men kun 
vekselvis enveis kolonne.
Profil T5,5

2. Nytt løp 7% 6476 m 1000 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres for mulig 
evakuering

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps løsning. Avhengig av dispensasjon 
fra Vegnormalen
Profil T9,5

3. Nytt løp 7% redusert profil 6476 m 790 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag/rømning som for alt 2 Tunnel med redusert profil. Kan 
benyttes som enveistunnel for 
tungtrafikk fra Frøya. T5,5

4. Nytt løp 5% 7516 m 1200 MNOK 
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres for mulig 
evakuering

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps-løsning. Innenfor dagens 
vegnormaler.
Profil T9,5

5. Beredskapsferge Leie og drift av ferge: 126 MNOK
Midlertidig anlegg: 10 MNOK
Reduksjon i tiltak: -28 MNOK

Engangskostnad og årlig kostnad ved 
etablering av løsning med 
beredskapsferge. Tall fra SWECOs
rapport



ALTERNATIV TUNNELLØSNING – 7%
Alt 2 Nytt løp 7%

Lengde

6476 m

Profil

T9,5

Tverrslag/rømning

1,3 km fra Hitra

2,6 km fra Hitra

4,0 km fra Hitra

1,4 km fra Frøya



VALG AV TRASÉ OG VURDERING AV KOSTNADER

• Foreslåtte nye påhugg er valgt etter befaring, men vil være gjenstand for regulering

• På grunn av geologiske forhold bør en ny tunneltrase ligge nærmest mulig den eksisterende

• Geologiske svakhetssoner må spesielt hensyntas

• Den foreslåtte løsningen inkluderer løsninger som reduserer totalkostnaden

• Optimalisert tunnellengde og profil (T9.5 for 2-felts)

• Eksisterende pumpesump er tilstrekkelig stor til å dekke begge tunneler

• Antatt felles tekniske rom for begge tunneler, reduserer rehabiliteringsbehov

• Selvforsynt med stein for eget bruk

• En løsning med redusert profil (T5.5 for 1-felts) kan prioriteres til tung-trafikk for å redusere risiko

• Prisestimatet er basert på erfaringsnivå og utførte/erfarte mengder fra byggeår 2020



HITRATUNNELEN



SANNSYNLIG LØSNING FOR HITRATUNNELEN -
REHABILITERING

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid

Nattestengt med fri ferdsel på dagtid. Dette er den mest vanlige løsningen ved 
rehabilitering av tunneler. Løsning avhenger av lokale behov men er typisk 
22:00 – 06:00 med mulighet for noen kolonner gjennom f.eks 22:00-24:00. 
Stengetid og kolonner veies opp mot mulighet for effektiv produksjon. 
Nødetater kan slippes gjennom.

Størrelsen på Hitra tunnelen vil gjøre det lettere å gjennomføre en 
fleksibel løsninger som skissert over

Alternativene vil ha store negative konsekvenser for:

• Legevakt

• Dagpendlere

• Næringslivet generelt, som er avhengig å kunne ferdes «fritt» på dagtid

• Oppdrettsnæringen, som trenger mulighet for åpning på natt for vogntog

Velprøvd løsning

Følger løsning som er benyttet i de fleste tunnelrehabiliteringene i 
Norge de siste årene.

Fri ferdsel på dagtid

Tunnelen er åpen på dagtid – typisk 06:00 – 22:00 – med alle 
sikkerhetssystemer, vifter og belysning operative.

Nattestengt

Tunnelen stenger f.eks 22:00 og åpner f.eks 06:00. Stengning er 
tilpasset arbeidstidsordninger for entreprenørens personell, og vil 
kunne gjelde 7 dager i uken – avhengig av hvilken 
arbeidstidsordning entreprenøren velger og Fylket tillater. 

Mulighet for kolonne på natt

Det bør være mulig med kolonne i den nattestengte perioden –
f.eks kl 23:00 og 05:00 – i samråd med næring og lokale 
myndigheter. Kolonnekjøring vil sinke arbeidet og medføre lengre 
gjennomføringstid, men samtidig sikre næringsinteresser.

Nødetater

Nødetater vil kunne passere gjennom hele natten



OPPSUMMERING ALTERNATIVER - HITRATUNNELEN

Alt. Beskrivelse Lengde Kostnad Beredskap/ rømning Kommentar

0. Rehabilitering av dagens 
tunnel

Ca 650 MNOK Noe flere rømningsrom / 
beredskapsløsninger i tunnel

Omfatter kun rehabilitering av dagens 
tunnel. Tall fra Aas Jacobsens rapport.

1. Nødtunnel 10% 5645 m Ca 680 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)
Redusert installasjon pga kun 
bruk som beredskap/ nødtunnel.

Gir mulighet for rømning og 
evakuering gjennom tverrslag. 
Kan benyttes som beredskap ved 
stengning av hovedtunnel.

Alternativ 0 gjennomføres, og i tillegg 
bygges nytt løp kun for 
beredskap/evakuering.
Kan benyttes ved langvarig stengning 
av eksisterende tunnel, men kun 
vekselvis enveis kolonne.
Profil T5,5

2. Nytt løp 7% 8000 m 1500 MNOK
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres kun ved 
bunnpunkt

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps løsning. Avhengig av dispensasjon 
fra Vegnormalen
Profil T9,5

4. Nytt løp 5% 11000 m 2000 MNOK 
inkl byggherrekost, eks mva
(betydelig usikkerhet)

Tverrslag etableres kun ved 
bunnpunkt

Fullverdig tunnel for trafikk. Sikrer to-
løps-løsning. Innenfor dagens 
vegnormaler.
Profil T9,5

5. Beredskapsferge Mer aktuelt for Hitra-fastlandet pga
eksisterende kaianlegg og kortere 
avstand



FINANSIERING AV NY TUNNEL



BIDRAG FRA STAT, FYLKESKOMMUNE OG KOMMUNE

• Mulige bidrag fra fylkeskommunen kan komme fra:

• Reduserte utgifter i forbindelse med gjennomføring av rehabilitering, estimert til 5-10% 
av Aas Jacobsen

• Reduserte krav til sikkerhetsløsninger i gammel tunnel, inkludert mulig ESA krav

• Ikke behov for etablering av beredskapsferge

• Prioritering av fylkesveimidler

• Mulige bidrag fra kommunene kan komme fra:

• Bidrag fra Havbruksfondet

• Mulige bidrag fra staten kan komme fra:

• Tilskudd til fylkesveier særlig viktige for oppdrettsnæringen



OPS – OFFENTLIG OG PRIVAT 
SAMARBEID



OPPSUMMERING 

Lengre stengning ved brann

Det har de senere årene vært flere branner i norske tunneler. Disse har 
medført kortere (uker) eller lengre (måneder) helt eller delvis stengt 
tunnel. En lengre stengning av Frøya tunnelen vil ha store 
konsekvenser for næringslivet.

Robuste langsiktige løsninger

En robust, langsiktig løsning for befolkning og næringsinteresser vil 
omfatte enten ett ekstra tunnelløp eller en løsning med 
beredskapsferge som kan ivareta et fullverdig transportbehov.

Finansiering av langsiktig løsning

Det er fare for at en løsning med ekstra tunnelløp må delfinansieres av 
brukerne eller deler av brukerne. Ett ekstra tunnelløp vil kunne spare 
utgifter med beredskapsferge samt redusere kostnader for 
oppgradering av ny tunnel.

Støtte vekst i næring

En robust løsning vil støtte fortsatt vekst i havbruksnæring i 
øyregionen, og vil bidra til verdiskapning og befolkningsvekst. 
Øyregionen har svært gode forutsetninger for å ta videre vekst i tråd 
med regjeringens ambisjoner. 

Rammebetingelser

Tunnelene på Hitra og Frøya må oppgraderes i henhold til EUs 
Sikkerhetsregulativ (Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg m.m.). 
Oppgradering av tunneler i Norge i henhold til dette har foregått siden 
2013, og vil pågå i flere år fremover. Norge er sent ute i forhold til 
tidsfrister og det pågår forhandlinger om mulige ytterligere utsettelser.

Tunnelklasser

Tunneler i Norge deles inn i tunnelklasser avhengig av trafikkgrunnlag 
og lengde. Selv med de mest optimistiske prognoser for vekst vil 
Frøyatunnelen sannsynligvis ikke havne i en klasse der det er krav om 
to-løps tunnel.

Løsninger ved rehabilitering

De fleste tunneler som er rehabilitert har hatt et stengningsregime der 
rehabiliteringen er utført som nattarbeid. Det vil si at tunnelen er stengt 
i perioden f.eks 22:00 –05:30 med mulighet for kolonnekjøring på 
natten tilpasset lokale forhold. Nødetater vil kunne passere også 
utenom dette. Tunnelen vil være åpen for vanlig trafikk fra 06:00 til 
22:00 (eller annet tilpasset tidspunkt). 

Dette vil være sannsynlig løsning også for Frøyatunnelen.



TAKK!







Protokoll: Ekstraordinær generalforsamling

Til aksjonærer i Blått Kompetansesenter AS

Dato: 24.mars 2021
Tid: 12.00 - 12.30
Sted: Digitalt møte

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styreleder Sigurd Bjørgo og fortegnelse over møtende/deltakende
askjeeiere

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Opprettelse av valgkomité for selskapets styre

Sak 1/21 Åpning av møtet ved styreleder

Møtet ble åpnet av styreleder Sigurd Bjørgo. Fortegnelse over møtende aksjeeiere ble tatt.

Deltakerne utgjorde 86,1% av eiermassen og erklærte seg vedtaksdyktige.

Andel i selskapet Representert i møtet Navn: Deltok

35,844 35,84 Trøndelag
fylkeskommune
(Sigurd Bjørgo og
Marit Stovner og Leif
Harald Hanssen. LHH
er fullmektiget fra
eier).

x

18,382 18,38 Gåsø
Næringsutvikling AS
(fullmakt)

x

18,382 18,38 Kvarv AS (Runar
Sivertsen v/fullmakt)

x

1,32 1,32 Salmar ASA (Runar
Sivertsen v/fullmakt)

x



4,66 4,66 Frøya Kommune
v/Kristin Furunes
Strømskag

x

3,3 3,30 Siva- Selskapet for
industri vekst SF
(Mette Rønning
v/fullmakt)

x

3,102 MOWI (Asgeir
Hasund)

2,627 2,63 Hitra
næringsforening(Ra
ndi Storsve
Lundquist)

x

2,244 Aqualine AS(Scale)

1,49 1,49 El-Konsult AS
(Vibeke Knutshaug)

x

1,331 Knutshaug fisk AS

1,331 Transmar AS

1,32 BEWI Produkter AS

1,32 Frøya Næringspark
AS

0,779 Lerøy Midt AS

0,66 Hemne Sparebank
(Tor Espnes)

0,491 Dolmsundet hotell
Hitra AS

0,412 Brage profil
AS(Brage)

0,264 Hotell Frøya AS

0,264 Nutrimar Harvest AS

0,132 Conchilla
AS(Hitramat)

0,132 Wingtech AS

0,079 RSM Holding AS



0,066 Storø Invest AS

0,066 Yttervåg Holding AS

Sak 2 Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Styreleder Sigurd Bjørgo ble valgt til møteleder. Randi Storsve Lundquist og Sigurd Bjørgo
underskriver protokollen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten anmerkninger.

Sak 4 Opprettelse av valgkomité for selskapets styre

I tråd med Trøndelag Fylkes retningslinjer for eierskapsforvaltning opprettes valgkomité for
valg til selskapets styre.

1. Følgende medlemmer velges til valgkomiteen i Blått kompetansesenter AS
Leif Harald Hanssen –leder
Randi Storsve Lundquist
Bjørnar Johansen

2. Valgkomiteen og styret i samarbeid bes om å utarbeide forslag til instruks for valgkomiteen.
Forslaget legges fram på selskapets ordinære generalforsamling våren 2021.

Sak 5 Orientering om dato for generalforsamling

Generalforsamling er fastsatt til tirsdag 25.mai klokken 12.00-14.00. Møtet avholdes digitalt og invitasjon
kommer i kalender/e-post.

Sistranda/Trondheim 24.mars 2021

Signert:

Sigurd Bjørgo
Randi Storsve Lundquist
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Referat møte i styringsgruppa 

 

Navn på organet som har møte: 
Styringsgruppe – Morgendagens omsorg – del 3 
Sted: teams 

          

Møte nr.3 - 21 

Møtedato:  17.03.21 

Kl. 09.00 – 10.30. 

 

 

Beathe Sandvik Meland  

Kristin Strømskag  

Arvid Hammernes  

Magnhild Myrseth, forfall 
Ann-Magritt Glørstad  

Thomas sandvik 

 
Ivar Sæter  
Torny D. Sørlie  

  
 

 
Sted: Teams 
 

 

Møteleder:  

Beathe 
 
Referent: 

Torny  
 

 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

 

13-21 

Godkjenning av referat  
Referat av 20.01.21 godkjennes 

B Beathe 

14-21 Erverv av tomt for vei/adkomst for brannbil mot Øst. 
 
Behandling i styringsgruppa. 

- Grunneier kontaktet og ha kommet med innspill til avtale. 
Villig til å avstå areal. 

- Haster i forhold til fremdrift 
- Kostnad kan skape presedens for senere grunnerverv. 
- Thomas forhandler med grunneier for å komme frem til en 

avtale. 
- Disp søknad settes i verk omgående. 

 

O 

D 

Thomas 

15-21 Royalimpregnert kledning.  
Merkostnader for alternativt materiale vurderes. 
 
Behandling  i styringsgruppa. 

O 

D 

 

Ivar 
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- Malmfuru med tilsatt farge Oker er bestemt. (Tilsvarende 
uttrykk som opprinnelig Royal kledning med Oker) 

-  Merkostnad ca. kr. 650 000,- eks. mva. 
 
 

16-21 Byggeprosjektet: Status / fremdrift  
Status. 
Omsorgsboligene og helsehuset er tett. Kranselag avholdes 18.03. 
Arbeidene er stort sett i rute i forhold til plan. 
 
Utomhus – Resterende jordmasser brukes i jordvoll mot 
nabogrense mot øst/nordøst. Ruta sjekker ut om det er masser til 
gode etter at dette er brukt. Jord som ligger på andre siden av 
vegen på kommunens tomt som mellomlager er kommunens 
ansvar. 
 
Økonomi 
Ingen vesentlige endringer siden gjennomgang i januar. 
Merkostnad ift. alternativ kledning: lagt inn kr. 650 000,- 
Reservepott: nå ca 1,1 mill kr. 
 
Vedtak i styringsgruppa. 

- Styringsgruppa tar saken til orientering. 
 

O 

D 

Ivar 

12-21 Eventuelt 
Kapasitetsmåling på vann. 
Målinger som er gjort tidligere viser at det ikke er nok 
vannkapasitet. Trykk på vannmengde må overholdes og 
godkjennes.  
 
Tilleggsopplysninger i saken: 
Styringsgruppa ble gjort kjent med for ca 1,5 år siden at det ikke 
var nok trykk på vannmengden. Dette fordi hele Sistranda i dag kun 
forsynes via øvre sone pga. omfattende ombygginger av det 
kommunale nettet i Sistranda sentrum, og som belastes mye mere 
enn normalt.                                                                                     
 Nedre sone er derfor også forsynt via øvre sone, noe som gjør at 
det i dag sannsynligvis ikke kan hentes mere enn ca. 15 l/s i V2 eller 
V1. Denne situasjonen vil vedvare til ca. august.  Når nedre sone er 
ferdig, kan vi ha nok kapasitet til byggene. (ref. Bjørnar grytvik, 
VAR)  
Ann Magritt: Det ble i møtet nevnt at vannkapasitet trolig vil være i 
samsvar med vilkårene for forsyning l/s men at vanntrykk til 
sprinkler ikke er mulig. 
 
Videre aksjon: 
Thomas og Ann Magritt jobber videre med saken. 
Slik saken står er det 2 alternativer: 

1. Øke dimensjonen på vannledning fra høgdebasseng og ned 
til vanninntak for FHO (V2) 
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2. Etablere en reservetank med trykkøkningspumpe ved FHO 
(100 m3). Dette er en betydelig kostnad – stipulert til 2-2,5 
mill eks. mva. 

 
Det skal hentes inn pristilbud på alternativ 2, men samtidig må 
kommunen vurdere Alternativ 1 for fremtidig utbygging i området. 
 
Følges opp på neste møte. 

 

 Neste møte 21.04.21   
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Referat møte i styringsgruppa 

 

Navn på organet som har møte: 
Styringsgruppe – Morgendagens omsorg – del 3 
Sted: teams 

          

Møte nr.4 - 21 

Møtedato:  21.04.21 

Kl. 09.00 – 10.30. 

 

 

Beathe Sandvik Meland  

Kristin Strømskag  

Arvid Hammernes  

Magnhild Myrseth, 
Ann-Magritt Glørstad  

Thomas sandvik 

 
Ivar Sæter  
Torny D. Sørlie  

  
 

 
Sted: Teams 
 

 

Møteleder:  

Beathe 
 
Referent: 

Torny  
 

 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

 

18-21 

Godkjenning av referat  
Referat av 17.03.21 med merknader ble godkjent. 

B Beathe 

19-21 Erverv av tomt for vei/adkomst for brannbil mot Øst. 
Ekstra møte i styringsgruppa 15.04.21, Jfr. notat - Utvidelsesbehov 
Bekken, evt salg av tomt til Dalpro. Styringsgruppa er positiv til 
forslaget. 
Aksjon. 
Saken er lagt fram for formannskapet, som er positiv til forslaget. 
 
Vedtak i styringsgruppa. 

1. Det lages sak til KST om salg av 4 mål tomt i området BOP3 
til Dalpro, samt at kommunen kjøper eiendom 20/1 til 
etablering av brannvei, og utvidelse av arealer tilsvarende 
BOP3. 

2. Dette betinger at fremtidig utvidelsesbehov for M.O. blir 
ivaretatt. 
 

O 

D 

Thomas 

Beathe 
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20-21 Royalimpregnert kledning.  
Malmfuru ble tidligere valgt som alternativt materiale til kledning, 
men det er nå mangel på råstoff. 
Aksjon 
Det jobbes med å finne alternativ materialtype til kledning. 
Superwood anses som eneste alternativ, noe som medfører ekstra 
kostnad på om lag 2 mill. kr. 
Andre leverandører sjekkes opp.Leveringstid mellom 10 -12 uker. 
Kan medføre forsinkelser i prosjektet. 
Vedtak i styringsgruppa 

1. Saken tas til orientering, og som følges opp i neste møte. 
 
 

O 

D 

 

Ivar 

21-21 Byggeprosjektet.  
Status / fremdrift  
Fremdrift etter planen. 
Tekniske fag – innvendige vegger kommer på plass. Malere i gang. 
Skulle vært i gang med utvendig kledning. Starta med arealer 
utomhus. 
Løst inventar - Interiør konkurranse: 4 tilbud er mottatt og 
oversendt Link Arkitektur for gjennomgang/ evaluering. 
Økonomi 
Ingen endring siden status i styringsgruppa 17.03.21. 
Fortsatt 1,1 mill. kr. i reserve. 
 
Vedtak i styringsgruppa. 

- Styringsgruppa tar saken til orientering. 
 

O 

D 

Ivar 

22-21 Kapasitetsmåling på vann og vanntrykk. 
Alternativer skissert tidligere: 
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. 
 
Aksjon 
Avholdt møte med teknisk avd. 20.04. for drøfting av alternative 
løsninger. 
Alternativ 2 er mest aktuell, men en enklere løsning enn skissert 
tidligere. 
Saken fortsatt under utredning, og vil ikke påvirke dato for 
ferdigstillelse av bygget. 
 
 
Vedtak i styringsgruppa 

1. Saken tas til orientering, og følges opp i neste møte. 
 

 

 

 

 

O 

D 

Ivar 

Ann Magritt 

Evt. Bjørnar 

Grytvik 
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23-21 Evt. 
 a. Avkjørsel fra hovedvei/Myranveien 
Spørsmål om utbedring av sikt er utført iht. krav, da siktlinje 
fortsatt oppleves som uoversiktlig, og at et større uttak må gjøres. 
Svar: 
Styringsgruppas tidligere behandling av # 39 -20 samt # 45-20 viser 
at bedring av sikt er utført i hht. bestemmelser i reguleringsplanen, 
og krav til siktlinje. Det er også gjennomført befaring i området. 
 
En ytterligere vurdering av trafikale forhold / løsninger i krysset må 
vurderes videre i HOAT. 
 
 

  

 b.  Bussholdeplass Myranveien. 
Det er gjort en henvendelse til fylkeskommunen med ønske om 
etablering av en busslomme i krysset Myranveien -  Fylkesvei 714.  
En mulig løsning er å endre planlagte busslomme ved Yx stasjon på 
Rabben, til Myranvn. En ser for seg et større behov for en 
busslomme her, både med tanke på nytt helse – og omsorgssenter 
og en voksende bebyggelse i område.  
Det avventes nå svar fra fylkeskommunen.  
 

  

  c. Trekkrør langs Beinskarveien og Mellomveien 
Her varsles det om steiner som ligger igjen etter arbeidet, og 
forventninger til at dette ryddes bort. Arbeidet ble også påstartet 
før nabovarsel og gravetillatelse ble gitt. 
Saken overbringes entreprenør. 
Det påpekes også at søppelhåndtering i området bør forbedres. 

  

  d. Fotokonkurransen 
Spørsmål om hvem som er deltakere i arbeidsgruppa for 
utsmykning. 
Svar: 
Representanter fra Helse og mestring og Kultur. 
Brukerråd/eldreråd ble invitert med, men dette lot seg ikke gjøre. 
 
Spørsmål: Har vi  beboerrepresentant(er) som ønsker å være med?  

  

 Neste møte 19.05.21   

 

 



 

 

 

 

  

REFERAT STYREMØTE LNVK 
 
15 april 2021 kl 1200-1400 
Teamsmøte 
 
Tilstede fra styret:  
Vibeke Stjern, Jonas Skrettingland, Gyro Heia, Ole Erik Hørstad, Sigurd Rafaelsen. 
Sekreteriat Thomas Bjørdal  
 
Sak 06/21 Gjennomgang av styremøte 23022020  
 
Referat følger bak innkalling i dette dokument. 
 
Styrebehandling: Referat gjennomgått 
 
Styrevedtak: Referat godkjent 
 
 
Sak 07/21 Oppdatering prosess skatt og kompensasjon. 
 
Viser til tidligere styresaker, i år sak 01/21. Vi avholdte møte med KS`styreleder Bjørn Arild 
Gram og Direktør Helge Eide 4 mars. Vi hadde med oss Energi Norge og Norwea, som støtter 
vårt syn om innføring av naturressursskatt. Et konstruktivt møte, med gode diskusjoner. Vi er 
langt på vei enige, utfordringen ligger for KS sin del i å holde denne skatten utenom 
inntektsutjevningen. Men de har god forståelse for behovet, og er villig til i en viss grad å 
være åpne for at det skal vurderes å holde helt eller delvis utenom, eller liknende 
formuleringer. Vi ble enige om å gjennomføre et fremstøt der legger press på å få et mest 
mulig konkret forslag fra Finansdepartementet. KS føler en viss forpliktelse til å forsøke å ta 
med de andre interesseorganisasjonene i et slikt fremstøt, og påtar seg gjerne den rollen igjen.  
 
De andre organisasjonene (med sekreteriat i Lund & Co) og Samfunnsbedriftene og 
Kraftfylka ønsket å være med på et nytt fremstøt. KS organiserte et møte med representanter 
fra Finansdepartementet, KMD og OED som ble gjennomført på Teams. Styremedlem Heia 
representerte LNVK og la frem vår argumentasjon med utgangspunkt i situasjonen for 
Birkenes kommune, der kommunen ikke kan gi utsettelse til byggestart før løsninger for skatt 
er politisk vedtatt. Et helt konkret eksempel på utfordringen norsk energipolitikk står overfor. 
Ingen lokale folkevalgte kan foreta en reell vurdering for eller mot vindkraft før dette er 
avklart. Organisasjonene ble enige om å utforme en pressemelding, og be om et eget møte 
med Finanskomiteen, og etter noen runder med diskusjoner om detaljer ble en pressemelding 
utformet og oversendt. (Vedlegg 2). Imidlertid ble møtet avvist med en formell begrunnelse 
om at et anmodningsvedtak ikke kan behandles av Finanskomiteen. 
 
Felles prosess har med andre ord stoppet noe opp, og det gir oss mulighetene til å konsentrere 
oss om å få gjennom vårt budskap, med mindre risiko for interesser med ukjent agenda. 
Finansdepartementet henviser til merknader fra innføring av naturressursskatt på vannkraft i 
1996 at den må betraktes som en andel av grunnrenten. Dette må vi kunne svare godt av, og 
det er gode argumenter for det, bl.a at vannkraftverk med effekt under 10MW ikke betaler 
grunnrente, men må betale naturressursskatt. I tillegg til den historiske bakgrunnen til hvorfor 
det ble slik. Et internt notat om dette er under utarbeidelse, slik at vi kan bruke det inn i våre 
møter med fylkesbenkene jfr vedtak i 01/21 om oppfølging.  



 

 

 

 

  

Styrebehandling:  
Gyro og Thomas orienterte tidligere prosess. Mange i de andre interesseorganisasjonene er 
passive i formøter, og virker uklare på egentlig agenda og interesse i problemstillingen. Bjørn 
Arild Gram har ledet prosessen fra KS sin side meget bra, både i balansen mellom 
organisasjonene og Energi Norge/Norwea og i møte med finansdepartement og sentrale 
myndigheter. Gyro har vært i møte med Statssekretær Tony Tiller i OED og avtalt at vi ber 
om et møte med Statsråd Tina Bru asap. Jonas har vært kontakt med fylkesleder i KS, som var 
positiv til vår tilnærming og vår sak.   
 
Styrevedtak:  
Send forespørsel om møte, tydelig bestilling. Gyro og Thomas utarbeider skriv til intern 
kommunikasjon med myndigheter og sentrale politikere. Skrivet skal kunne gi noen klare svar 
på detaljer knyttet til argumenter mot naturressursskatt jfr siste avsnitt i sak 07/21 
 

 

Sak 08/21 Varselsbelysning på vindkraftverk 

Se styresak 02/21. Trykket mot Luftfartsmyndighetene har vedvart, men det virker fortsatt å 
være en viss politisk lammelse eller usikkerhet knyttet til tematikken. Vi kan gjennomføre et 
møte/webinar for våre medlemmer, der Enercon er villig til å holde en orientering om status 
internasjonalt/Tyskland, og Daniel Willoch i Norwea kan holde en oppdatert 
situasjonsbeskrivelse om utfordringen p.t., der vi også inviterer politikere og administrasjon 
fra samferdsel og energi.  

Styrebehandling:  
Vi har enda ikke mottatt et notat fra Norwea, sakens omfang er komplisert, og et slikt notat vil 
nødvendigvis bære preg av det, og slik ha en begrenset funksjon. En gjennomføring av et 
webinar bør ha høyere prioritet enn et notat i første omgang. Det er viktig at de som dette er 
aktuelt for får tilgang til status og kunnskap om problemstillingen Så langt har Norwea ved 
Willoch jobbet mye med dette i vinter, og kommer ingen nevneverdig vei. Departementene og 
direktoratene (innen hhv energi, samferdsel og luftfart) skyver utfordringen mellom seg. Til 
webinaret har vi fått bekreftet deltakelse fra Dr Ferdinand Behrend, rådgiver for det tyske 
samferdselsdepartementet, som har ledet arbeidet rundt lysvarsling der. Et arbeid som 
resulterte i en endring av det regulatoriske til godkjenning av transpondere. Vi inviterer også 
media, relevante politikere og byråkrater. Webinaret kan resultere i mediomtale, eventuelt at 
vi kan utarbeide et innlegg i etterkant.  
 
Styrevedtak:  
Thomas jobber videre med et webinar og fastsetter dato, og inviterer medlemmer, media og 
sentrale myndigheter til det så snart agenda er klar.  
 
Sak 09/21 Planlegging Landsmøte 2021 
 
 
Sak overført fra forrige styremøte. Årsmøtet må gjennomføres før juni ift revisjonsfrister, og 
det medfører at vi må gjennomføre Landsmøtet digitalt. Årsmøtesaker som skal 
styrebehandles i god tid er godkjenning av årsmelding, årsregnskap og budsjett, styrets 
innstilling til handlingsplan og medlemskontigent. I tillegg må vi beslutte om vi skal 
planlegge et Landsmøtewebinar.  



 

 

 

 

  

 
Styrebehandling:  
Årsmøtet må være enkelt i år, en god orientering over hva det jobbes med fra styret, og de 
formelle sakene.  
 
Styrevedtak:  
Enkelt møte med fokus på styrets arbeid det siste året, informasjon om hvordan vi ligger an og 
hva som er problemstillinger nå. Dato fastsettes av Thomas i samråd med styret asap.  
 
 
Sak 10/21 Sekreteriat og administrasjon 
 
Thomas har begrenset kapasitet til oppgaver utover det mest presserende frem mot sommeren. 
LNVK behøver å knytte til oss nye ressurser for å ivareta sekreteriat, kommunikasjon og 
politisk oppfølgingsarbeid. Thomas vil ha kapasitet til å bistå der det er strengt nødvendig, 
innenfor en mindre ramme, men ønsker å avslutte sekreteriatsavtalen slik den er i dag, i 
samråd med styret, og på en slik måte at kompetansen overføres på en best mulig måte.  
 
Styrebehandling:  
Ny bistand på sekretriat og kommunikasjon og politisk arbeid må på plass. Thomas vil sørge 
for glidende overgang, og vil gå inn i en rådgiverrolle så lenge det er ønskelig. 
Problemstillinger man må ta stilling til: Det er to selskap som er store på dette p.t; Lund og Co 
og Samfunnsbedriftene som er mest aktuelle. Styret må ta stilling til hvem som passer best for 
å tale LNVK`s sak. Kan være utfordrende med interessekonflikter opp mot et fellesskap som 
representerer andre interesser. Det vil også medføre betydelig økte kostnader.  
 
Styrevedtak:  
Vibeke/Thomas legger frem ny sak med alternativer for styret i neste møte.  
 
 
Ymse:  
 
Det har vært noen henvendelser angående Tax Justice rapporten som peker på utfordringer 
knyttet til utenlands eierskap og det norske skattesystemet. Rapporten er delfinansiert 
gjennom Motvind, og Norwea er kritiske til deler av innholdet.  
 
Styrevedtak:  
Styret tar rapporten til etterretning, og vil hente inn mer informasjon om hvordan rapporten er 
vurdert av fagmiljø og eventuelt myndigheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

VEDLEGG 1 
 
REFERAT STYREMØTE LNVK 
 
24 Februar 2021 kl 0930-1130 
Teamsmøte 
 
Tilstede fra styret:  
Vibeke Stjern, Jonas Skrettingland, Gyro Heia, Ole Erik Hørstad,  
Sekreteriat Thomas Bjørdal Frafall Sigurd Rafaelsen. 
 
Referat styremøte 14092020 godkjent.  
 
Sak 01/21 Oppdatering prosess skatt og kompensasjon. 
 
Høringsprosessen ifm vindkraftmeldingen i fjor høst ble krevende og omstendelig. Vi hadde 
en god dialog med KS på «vår side» og Energi Norge og Norwea på «den andre siden». KS 
inviterte også med de fleste andre interesseorganisasjonene i kommune-Norge, som medførte 
at prosessen måtte gå mange runder før vi ente opp med det som det i utgangspunktet var 
enighet om, men med flere særorganisasjoner som støttet vårt krav om lokal skatt. Stortinget 
støttet vår sak og Energi og miljøkomiteen innstilte følgende:  
 
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. 
 
Videre ber flertallet regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til våren komme med en vurdering 
av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare rammebetingelser kan sikres. I følge Norwea 
pågår det en prosess i Finansdepartementet, og Thomas skal i møte med Energi Norge og 
Norwea mandag 22 februar og vil informere fra møtet.  
 
Styrebehandling:  
 
Orientering fra møtet med Energi Norge og Norwea: Selv om komiteens innstilling er tydelig, 
tror Energi Norge at Finansdepartementet ikke vil være mer konkrete enn de må. Ingen vedtak 
om ordning, men det må komme noen signaler. Finansdepartementet er skeptisk til nye 
ordninger, slik de svarte på budsjettet i høst. Veldig tydelig på at naturressursskatt skal være 
kommunenes andel av grunnrente, på vind er det ikke grunnrente, derfor ikke grunnlag for 
naturressursskatt. Argumentasjonen kan omgås, men vi må legge betydelig politisk press for å 
få et mest mulig konkret forslag fra Finansdepartementet.  
 
Hvis vi legger til grunn 15,6 twh vindkraft, og at det tilsvarer snitt for siste 7 års prodoksjon 
som er utgangspunkt for grunnlaget for naturressursskatt på vann, vil det utgjøre 200 mill kr. 
Holdt utenom inntektsutjevningen, vil det gi en betydelig inntekt til kommunene, til 
sammenlikning er eiendomsskatt rundt 300 mill.  
 
I arbeidet med innspill til vindkraftmeldingen har det i forhandlingene kommet tydelig frem at 
naturressursskatt kan vi få med oss både bransjen og de andre kommuneorganisasjonene på. 
Vi vet også at det er bred politisk vilje til en innføring, og at det er Finansdepartementet som 



 

 

 

 

  

har sterk motvilje. Imidlertid var KS administrasjonen negativ til å holde den utenom 
inntektsutjevning. Den foreslåtte miljøavgiften har sin største utfordring i at det vil være svært 
krevende for bransjen å tolerere at den gjelder for eksisterende konsesjoner, likeså så vi at 
diskusjoner om nivå på avgiften viste stort sprik mellom våre forventninger og bransjen. 
Mange kan være godt tjent med en lang forhandlingsprosess om en ny miljøavgift, men for 
oss vil det kunne ødelegge en unik mulighet i å få innført naturressursskatt. Dette forstår også 
bransjen, og vi har de med oss på å sammen legge bredt politisk press frem mot våren. KS er 
sentralt, vi må se om de kan justere seg på inntektsutjeving – det vil være løsningen på 
utfordringen, og gi oss mulighetene til tilstrekkelig politisk forankring og politisk press.  

Styrevedtak:  

Styremedlemmene tar kontakt med sine Fylkesstyreledere for en orientering om 
Naturressursskatt utenom inntekrtsutjevning. Styreleder kontakter Styreleder i KS Bjørn Arild 
Gram, og vi avtaler et møte med Gram, LNVK, Energi Norge og Norwea.  

Sak 02/21 Varselsbelysning på vindkraftverk 

Bakgrunnen er en henvendelse fra Frøya og Selbu kommuner om sjenerende lys på deres 
vindkraftverk under oppføring. Det er kraftig rødt lys på «lavere» turbiner, og blinkende hvitt 
lys på høyere. Vibeke og Thomas har hatt et møte med de, der vi tar dette videre. Vi har fulgt 
opp Trønderenergi og Norwea. De er begge tydelig på at dette er noe som de har stor interesse 
i å få ordnet, Trønderenergi har hatt møter med NVE og OED, energimyndighetene er også 
stresset rundt dette. Norwea har begynt diskusjonene direkte med Luftfartsdirektoratet. Og der 
er det er rimelig motbakke. Vi skal utarbeide et notat som sendes Luftfartsdirektoratet, NVE 
og OED.  

Styrebehandling: 

Daniel Willoch fra Norwea kom inn i møtet og orienterte om status. De er tydelig på at de har 
samme mål som oss. Både bransjen og energimyndighetene ønsker en løsning med minst 
mulig lysforurensing, men Luftfartsmyndighetene har ikke dette som noe mandag, de har 
ansvar for flysikkerhet. Luftfart vil trekke tilbake gitte godkjenninger på eksisterende 
konsesjoner, dette er krevende for NVE, og konsekvensene er det kommunene som sitter igjen 
med. Kommunene er forurensingsmyndighet, og her kan man si at statsforvalter ved 
Luftfartstilsynet overprøver lokal forurensingsmyndighet. I Tyskland har man forsøkt radar 
over tid, men det fungerer dårlig. Transponderlsøsning er det eneste som vil fungere i praksis. 
Regelverket utarbeidet i Tyskland vil også fungere i Norge. Godtar Luftfartstilsynet en 
transponderløsning, tror Norwea at det vil la seg gjennomføres i praksis, selv om det må 
monteres transpondere i alle småfly. Det vil komme et forslag i Stortinget fra MDG, men det 
kan være hensiktsmessig av oss å bidra til at forslaget får større oppmerksomhet og at vi får 
problematikken opp på politisk nivå.  

Styrevedtak:  

Dette er en viktig sak for våre kommuner som i dag har fått svært sjenerende belysning, og 
konsekvensene for eldre kraftverk, som kan bli pålagt kraftigere belysning er også svært 
negative. Styret setter i gang følgende tiltak:  

Thomas kontakter Ask Lindal i MDG for å diskutere hvordan forslaget kan fremmes – da med 
tanke på Europeisk regulering og kommunens rolle som forurensingsmyndighet.  



 

 

 

 

  

Styret utarbeider et notat på bakgrunn av ettersendt informasjon fra Willoch.  

LNVK arrangerer et webinar for medlemskommuner og sentrale politikere med tematikken. 
Thomas finner dato og utarbeider forslag til program.  

Sak 03/21 Orientering om situasjonen i Agder og Birkenes.  

Styrebehandling:  

Gyro orienterte. Agder har fått et høyt konfliktnivå rundt vindkraft, og situasjonen er slik i 
dag at de fleste områder/kommuner har negativt flertall. For Birkenes har situasjonen vært 
svært krevende og usikker. Utbygger har søkt om utsatt frist for byggestart, noe kommunen 
har vært positive til. Usikkerheten knyttet til skatt har imidlertid gjort det slik at 
konsekvensene av et lokalt ja til utsettelse kan bety at kommunen mister eventuell innføring 
av ny skatt eller avgift som kun vil gjelde for nye konsesjoner. Gyro har vært i dialog med 
OED og Tina Bru, og har fått bekreftet at OED ikke vil gi utsatt frist før etter revidert 
budsjett. Situasjonene i Birkenes viser med all tydelighet hvor viktig det er å få på plass en 
forutsigbar skatt og kompensasjonsordning.  

Styrevedtak 

Gyro stiller seg til utvidet rådighet for LNVK i perioden fremover og vil jobbe sammen med 
Vibeke og Thomas på prosesser rundt skatt inn mot sentralt politisk hold.  

 
Sak 04/21 Oppfølging Nyhetsbrev til medlemskommunene  
 
Styrebehandling:  
 
Styret innser at vi ikke er god nok på oppfølging og informasjon til medlemskommunene. Vi 
er en liten organisasjon med et smalt budsjett, og styret vil se på hvordan vi kan organisere 
oss for å utnytte ressursene optimalt. Thomas ønsker også trappe ned sin rolle etter hvert.  
 
Styrevedtak: 
 
Vi starter med å sende ut referat til alle ordførere. Så et eget nyhetsbrev ifm lyswebinar. 
Følges opp som sak på neste styremøte, som blir fysisk møte i Åfjord 15-16 april.  
 
Sak 05/21 Planlegging Landsmøte 2021 
 
 
Årsmøtet må gjennomføres før juni ift revisjonsfrister, og det medfører at vi må gjennomføre 
Landsmøtet digitalt. Årsmøtesaker som skal styrebehandles i god tid er godkjenning av 
årsmelding, årsregnskap og budsjett, styrets innstilling til handlingsplan og 
medlemskontigent. I tillegg må vi beslutte om vi skal planlegge et Landsmøtewebinar.  
 
Styrevedtak 
 
Saken overføres til nytt digitalt møte asap.  
 
 



 

 

 

 

  

VEDLEGG 2 
 
Lokal kompensasjon for vindkraft nå! 
Et bredt flertall på Stortinget ba 1.desember 2020 regjeringen komme tilbake i revidert 
nasjonalbudsjett i mai med endringer i vindkraftbeskatningen som omfatter lokal 
kompensasjon. En samlet kommunesektor og en samlet kraftbransje forventer at regjeringen i 
revidert budsjett fremmer konkrete forslag som kan gi lokalsamfunn og utbyggere 
forutsigbarhet i konsesjonsprosessene som kommer. 
Vindkraft er et viktig ledd i klimaløsningen. Fordelene med vindkraft er globale og nasjonale, 
men ulempene ofte er lokale.. Vi venter derfor i spenning på at regjeringen i revidert budsjett 
fremmer forslag til et skatte- og avgiftsregime for vindkraft, som i likhet med vannkraften 
tilgodeser de lokalsamfunn som avstår sine verdifulle naturressurser til storsamfunnets beste. 
I vår felles uttalelse 6. november 2020 til Stortingets energi- og miljøkomite fremholdt vi at et 
skatte- og avgiftssystem med lokal forankring er en avgjørende forutsetning for å gjenskape 
nødvendig aksept rundt vindkraft på land. Lovfestede ordninger som sikrer kompensasjon for 
inngrep i naturmiljøet og del av verdiskapingen, vil gi områder med aktuelle 
utbyggingsprosjekt ryddige og forutsigbare rammer for hva som vil bli dem til gode. Det vil 
også gi vindkraftnæringen forutsigbare rammevilkår, og sikre at investeringsbeslutninger 
skjer på et informert grunnlag. 
Når regjeringen i vår fremmer Revidert nasjonalbudsjett 2021, forventer vi konkrete forslag 
om: 
En naturressursskatt må komme på plass for vindkraft, slik tilfellet allerede er for vannkraft. 
Det vil sikre vertskommuner og vertsfylker en andel av verdiskapingen. En slik 
naturressursskatt vil komme til fradrag i selskapsskatten og vil omfordele fra statlig til 
kommunalt og fylkeskommunalt nivå. For vindkraftkommunene vil naturressursskatten bli 
utjevnet gjennom det statlige overføringssystemet for kommunesektoren. Da vil skattesvake 
kommuner i realiteten bare motta om lag 5 prosent av den betalte skatten på eget område, og 
intensjonen om naturressursskatten som insentiv til å oppnå lokal aksept utvannes kraftig. 
Dersom naturressursskatten er ment å være vertskommunene- og fylkenes andel av 
verdiskapingen, taler det for at skatteinntektene må holdes utenfor inntektsutjevningen. 
Næringen må også betale en miljøavgift knyttet til ulempene for befolkning og miljø som 
virksomheten innebærer. Ordningen bør forankres i konsesjonsvilkårene under 
energilovgivningen. Dette vil gi alle parter nødvendig forutsigbarhet og langsiktighet. 
 Samfunnets evne til å møte fremtidig kraftbehov fra elektrifisering og industriell vekst 
avhenger av effektive konsesjonsprosesser og lokal aksept. Det haster å få på plass 
forutsigbare kompensasjonsordninger – og regjeringen må innfri bransjens og 
kommunesektorens forventninger i Revidert nasjonalbudsjett. 
 
Bjørn Arild Gram, styreleder KS 
Vibeke Stjern, styreleder Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner (LVNK) 
Torfinn Opheim, styreleder Landssammenslutninga av vasskraftkommunar (LVK) 
Hanne Alstrup Velure, styreleder Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) 
Geir Waage, leder nettverket av industrikommuner 
Sigmund Lier, leder nettverket av petroleumskommuner  
Aud Hove, styreleder Kraftfylka 
Øistein Schmidt Galaaen, fung. Adm.dir Norwea 
Eivind Heløe, leder Energi Norge, Fornybar og miljø 
Cecilie Bjelland, direktør Samfunnsbedriftene Energi 
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1 Innledning 

Statsforvalteren i Trøndelag søker kunnskapsbasert dialog med kommunene i fylket. 

Derfor legger kommunestatistikken og kommunebildene, sammen med Statsforvalterens 

kommunebesøk, viktige premisser for dialogen. Kommunebildene gjengir embetets 

«bilde» og inntrykk av kommunen, både av kommunen som helhet og av 

enkelttjenester og forvaltningsområder. 

Kommunebildene utarbeides i forbindelse med Statsforvalterens kommunebesøk og 

danner grunnlaget for dialogen i disse møtene. Bildene kan bli justert i etterkant av 

besøket, basert på dialogen med kommunen. Etter besøkene publiseres bildene på 

Statsforvalterens nettside. 

Etter denne innledningen, presenteres et utvalg av faktabasert informasjon om den 

aktuelle kommunens geografi, befolkning, bo- og arbeidsmarked og den kommunale 

organisasjonen i kapittel 2. Kapitel 3 gjengir Statsforvalterens hovedbilde av den 

aktuelle kommunen ut fra et bredt samfunnsperspektiv og med bakgrunn i vårt bilde 

av kommunens tjeneste- og forvaltningsområder. Dette er blant annet basert på 

analyser, statistikk, utførte tilsyn, eventuelle klagesaker og dialog med kommunen. 

Dette omfatter også en oppsummering av trafikklysvurderingene i kapittel 4 samt en 

liste med tema Statsforvalteren ønsker dialog om under Statsforvalterens 

kommunebesøk.  

Kapitel 4 har følgende gjennomgående innhold og struktur for de underordnede 

delkapitlene: 

• Fokusområder – angir med utgangspunkt i statlige forventninger, politikk og 

Statsforvalterens kjennskap til kommunen, hvilke områder som Statsforvalteren i et 

forvaltnings- og utviklingsperspektiv vil legge særlig vekt på i dialogen om de 

enkelte tjeneste- og forvaltningsområdene i kommunen. 

• Sentrale nøkkeltall – gjengir særlig relevant statistikk som gir et overordnet bilde 

av tjeneste- eller forvaltningsområdet sett opp mot fokusområdene eller området 

som helhet. Med mindre annet er oppgitt i fotnote er nøkkeltallene hentet fra SSB. 

Utfyllende statistikk for de ulike områdene finnes i Kommunestatistikken. 

• Statsforvalterens bilde av området – gjengir Statsforvalterens inntrykk av 

tjeneste- eller forvaltningsområdet for kommunen som organisasjon sett opp mot 

fokusområdene, herunder:  

 
Vesentlig informasjon for helhetsbildet 

 

Styrker og muligheter 

 

Svakheter, utfordringer og sårbarhet 

 

Framtidsperspektivet – utfordringsbildet og handlingsrom 

 

Farge 

Det benyttes trafikklys for å visualisere Statsforvalterens inntrykk av tjeneste- eller 

forvaltningsområdet som helhet. Trafikklysene gjengir vår vurdering med tanke på 

kvalitet, sårbarhet og bærekraft per dags dato, og i hvilken grad det er indikasjoner på 

avvik eller risiko for avvik fra det som forventes i lov, forskrift og god faglig praksis. 

Vurderingen gjengis med fargene rød, gul og grønn for hhv. svak, middels eller god. 
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• Sentrale tema – tema/forhold som det vil være særlig aktuelt å følge opp i den 

sektorvise dialogen mellom kommunen og Statsforvalteren eller i kommunens eget 

utviklingsarbeid. Det legges ikke opp til en omfattende dialog om de enkelte 

oppfølgingspunktene i kapitel 4 under Statsforvalterens kommunebesøk. 
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Kommunevåpenet (godkjent i 1987) har tre skråstilte sølvangler mot en blå bakgrunn. Det henspiller på at 
fisket er og har vært det viktigste næringsgrunnlaget i kommunen. Navnet er det samme som gudenavnet 
Frøy, gotisk frauja, «herre, den fremste».1 

Sammen med trafikklyset gis det en kort tekstlig oppsummering og begrunnelse for 

trafikklysvurderingen. 
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2 Kort om kommunen 

Frøya kommune1 ligger ute i havet vest for innløpet til Trondheimsfjorden, 

og kommunen omfatter den store øya Frøya (Fast-Frøya), 152 km2, og flere 

tusen mindre øyer og holmer i øygruppa Froan, som strekker seg til Halten, 

50 kilometer i nordøst og til Sula, 15–20 kilometer i nordvest. 

 

Etter andre verdenskrig har folketallet variert fra omtrent 7100 i 1946, 4245 

i 1990, til en senere jevn økning med basis i havbruksnæring. Folkemengden på de mange 

småøyene har gått ned. Andelen innvandrere knyttet til havbruk er høy, i 2017 utgjør den 24 

prosent. I perioden 2010–2018 var veksten i folketallet 15,0 prosent, mot 8,7 prosent i 

Trøndelag som helhet. Administrasjonssenteret er Sistranda 

 

Fiske og havbruk er en hovednæring i kommunen, og sysselsetter per 2016 fremdeles 12 

prosent av de yrkesaktive. Frøya er Norges største oppdrettskommune, hvor alle de store 

aktørene innen fiskeoppdrett er til stede sammen med mindre aktører. Kommunen har en 

rekke oppdrettsanlegg for laks og regnbueørret. Frøya har etter fangstverdi ett av de to 

største fiskemottakene i fylket, og fiskeforedling utgjør 71 prosent av 

industriarbeidsplassene (2015). Ellers finnes noen mindre bedrifter innen tekstil-, plastvare- 

og verkstedindustri. Jordbruk drives i stor grad som binæring, og gjennomsnittlig 

bruksstørrelse er den minste i fylket. Korn dyrkes ikke, og det er et relativt stort sauehold.  

 

2.1 Befolkning  

Ved inngangen til 2021 var det registrert 5 204 innbyggere i kommunen, en økning på 

53 innbyggere siden årsskiftet 2019-2020. I økningen lå det et fødselsoverskudd på 39 

personer, en netto innvandring på 38 personer og en netto innenlandsk utflytting på 

 
1 Store Norske Leksikon 

Frøya kommune 

Visjon: Kraft og mangfold 

Ordfører: Kristin Strømskag (H) 

Varaordfører: Knut Arne Strømøy (Sp) 

Politisk organisering: Formannskap og 2 hovedutvalg 

Kommunestyret: 23 representanter: 7 Ap, 5 Sp, 3 H, 2 FrP, 2 R, 2 V, 1 PP og 1 SV 

Valgdeltakelse: 60,1 % ved kommunestyrevalget 2019 

Kommunedirektør: Beathe Sandvik Meland 

Administrativ organisering: 2-nivå modell med kommunedirektør, ass. kommunedirektør, stabssjef 

og 3 kommunalsjefer 

Struktur: Frøya kommunestyre vedtok 21. juni 2016 å avslutte den videre prosess 

med kommunereformen som følge av at forhandlingsutvalget ikke kom 

fram til enighet om en intensjonsavtale med Hitra og Snillfjord 

kommune. 

Interkommunalt samarbeid: Kommunen deltar i totalt 34 interkommunale ordninger, hvorav 4 

ordninger der kommunen selv ivaretar vertskommuneansvaret.  
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22 personer. Kommunene hadde også en samlet befolkningsøkning på 83 innbyggere i 

både 2019 og hele 106 i 2018. 

 

Diagrammet viser antall personer i ulike 

aldersgrupper i kommunen, fordelt på menn 

og kvinner ved inngangen til 2020. SSB sin 

befolkningsframskriving fra 20202 viser en 

forventet folkemengde på 5 650 i 2030 og 

6 240 i 2050. Forsørgerbrøken for eldre 

(antallet over 64 år relativt til antallet 20-64 år) 

var i ved inngangen av 2020 på 0,27 og 

forventes å øke til 0,49 i 2050. Tilsvarende tall 

for landet som helhet er hhv. 0,30 og 0,51. 

Andelen innvandrerbefolkning i kommunen er 27,5 %3. 

 

2.2 Bo- og arbeidsmarked  

Frøya har en felles BA-region sammen med Hitra. I 2019 var det 

3 011 sysselsatte personer med arbeidssted i kommunen. Av disse var 2 352 bosatt i 

kommunen, 220 bosatt i Hitra, 137 i Trondheim, 19 i Orkdal, 16 i Ørsta og 15 i Bjugn. Av 

de 2 740 sysselsatte som var bosatt i kommunen, var det 226 som pendlet til Hitra, 45 

til Trondheim, 11 til Hemne, 9 til Tysvær og 8 til Oslo. Arbeidsplassdekningen4 i 

kommunen var samme år på 109,9 %.   

 

Diagrammet viser hva innbyggerne i 

kommunen arbeidet med ved inngangen 

til 2020. Andelen sysselsatte i privat sektor 

og offentlige foretak utgjør 77,0 % av de 

sysselsatte i kommunen (beregnet 2019). 

Landsgjennomsnittet lå på 68,0 %. 

 

Av kommunens befolkning over 16 år er 

det 38,7 % (37,0 % i landet) som har fullført 

videregående skole, 3,0 % (3,0) som har 

fagskole, 17,9 % (24,3) som har 4-årig 

høyere utdanning og 5,1 % (10,3) som har høyere utdanning på mer enn 4 år. 

 

1) Kilde NAV  

 
2 MMMM-alternativet (middels nasjonal fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring) 
3 Innvandrere omfatter førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere. 
4 Sysselsatte som arbeider i kommunen som andel av sysselsatte som bor i kommunen. 

Sentrale nøkkeltall Frøya Landet 

Helt arbeidsledige i pst. av arbeidsstyrken per 28.02.21 (antall i parentes)1 3,1 (89) 4,3 

Mottakere av uføretrygd i pst. av befolkningen 18-67 år per 31.12.20 (antall i 

parentes)1 11,7 (398) 10,4 

Lønnstakere med legemeldt sykefravær i pst. av arbeidstakere i alt per 

31.12.20 (antall i parentes) 6,9 (179) 6,6 
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3 Statsforvalterens hovedbilde av kommunen 

Denne delen gjengir Statsforvalteren i Trøndelag sitt hovedbilde av kommunen ut fra et 

bredt samfunnsperspektiv og med bakgrunn i vårt bilde av kommunens tjeneste- og 

forvaltningsområder i kapittel 4.  

 

Statsforvalterens bilde av kommunen 

 

Frøya kommune er en øykommune, bestående av flere øyer. Bosettingen er 

forholdsvis sentrert. Kommunen har i overkant av 5000 innbyggere, og 

innbyggertallet har vært økende. Hele 27,5 prosent av innbyggere har 

innvandrerbakgrunn. Kommunen har felles bo- og arbeids markedsregion med 

Hitra. Kommunen kjennetegnes med stor utviklingskraft og sterke næringsaktører. 

Havbrukskommunen er landets største på lakseoppdrett. Kommunen har vært 

registrert i ROBEK, men ble utmeldt 2005 etter 4,5 år i registeret. Kommunen har 

svært høye skatteinntekter og fått betydelige overføringer fra havbruksfond. 

 

 

Frøya gjør et godt arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, sammen med 

nabokommuner. Dette bidrar til økt kompetanse og redusert sårbarhet ved 

uønskede hendelser. Kommunen har god legedekning og høy prioritet av 

helsestasjon og skolehelsetjenesten. Frøya er en av fylkets minste 

landbrukskommuner, der sau er den viktigste produksjonen i jordbruket, med en 

god del utgangersau/ villsau. Statsforvalteren registrerer at det gis gode 

landbruksfaglige vurderinger og solide saksframlegg/oversendelser på plan og 

dispensjonssaker. Med så stor andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn, 

synes statsforvalteren at det er spesielt gledelig å se at statistikken viser verdier 

godt over gjennomsnitt for de fleste indikatorer som beskriver tilknytning til 

arbeidslivet og grunnleggende kvalifisering hos personer med innvandrerbakgrunn.  

 

 

Frøya kommune har utfordringer med resultater i nasjonale prøver på både 5. og 8. 

trinn over flere år. Halvparten av elevene på 8. trinn har resultater på mestringsnivå 

en og to, både i lesing og regning. Skolemiljøindikatorene: trivsel, motivasjon og 

støtte fra lærerne har svake resultater og ligger godt under landsgjennomsnittet. 

Kommunen har vedvarende utfordringer med mobbetall, både på 7. og på 10. trinn.   

Statsforvalteren registrerer noe kompetanse og kapasitetsutfordringer både på 

helse- og omsorgstjenestene og barnehage. Statsforvalteren vil også peke på mulige 

folkehelseutfordringer, spesielt knyttet til ungt utenforskap. Kommunens noe 

ensidige næringsliv gjør kommunen sårbar med hensyn til eventuelle endringer i 

havbruksnæringen. 

 

 

Frøya kommune har store naturverdier og naturlig nok, mye strandsone. 

Kommunen viser stor utviklingskraft med mange næringsaktører. Dette stiller store 

krav og forventninger til kommunen som samfunnsutvikler, der kommuneplanens 

både areal og samfunnsplan er sentrale verktøy for langsiktig planlegging, 

prioritering og styring av kommunen. Stort mangfold i befolkningen, fortsatt 

befolkningsvekst og demografiendringer påvirker både tjenestebehov og tilgang på 

arbeidskraft fremover.  
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Kommunen har betydelige, men svært varierende inntekter fra år til år, fra både 

skatt og havbruksfond. Dette legger til rette for et økonomisk fundament svært få 

andre kommuner har muligheten til, men det er samtidig utfordrende å styre og 

forvalte. Små endringer i eierskap, struktur eller innretning, kan gi betydelige utslag 

på kommunens inntektsside. 

 

Statsforvalterens inntrykk av kommunens tjeneste- og forvaltningsområder 

Rød 

Området grunnskole anses som svakt med hensyn til kvalitet, sårbarhet og 

bærekraft. Det er indikasjoner på betydelige avvik eller høy risiko for avvik fra det 

som forventes i lov, forskrift og god faglig praksis. 

Gul. 

Områdene kommunal planlegging, kommunal økonomi, folkehelse, omsorgstjenestene, 

sosialtjenesten, barnehage, barnevern og klima og miljø anses som middels med 

hensyn til kvalitet, sårbarhet og bærekraft.  Det er indikasjoner på mindre avvik eller 

middels risiko for avvik fra det som forventes i lov, forskrift og god faglig praksis. 

 
Grønn 

Områdene samfunnssikkerhet og beredskap, kommunehelsetjenesten, integrering og 

bosetting og landbruk anses som gode med hensyn til kvalitet, sårbarhet og 

bærekraft.  Det er ikke indikasjoner på avvik eller risiko for avvik fra det som 

forventes i lov, forskrift og god faglig praksis. 

Sentrale tema og dialogpunkt 

Koronapandemien 

Ut fra rapporter under Covid-19-hendelsen viser Frøya kommune at de har god oversikt over 

situasjonen, kommunens innbyggere og hvilke tiltak som kan bidra til å redusere risikoer. 

 

1. Hvordan vurderer kommunen status i dag? 

2. Hvilke områder opplever dere som spesielt utfordrende? 

 

Kommunens rolle som samfunnsutvikler 

Frøya kommune har store naturverdier og naturlig nok, mye strandsone. Kommunen viser stor 

utviklingskraft med mange næringsaktører. Dette stiller store krav og forventninger til kommunen 

som samfunnsutvikler, der kommuneplanens både areal og samfunnsplan er sentrale verktøy for 

langsiktig planlegging, prioritering og styring av kommunen. Gode og oppdaterte planverk er viktig 

for utvikling i samfunnsutviklerrollen, og gjennom planprosesser bidra til å sikre lokaldemokrati 

og god dialog med interessenter, eksempelvis næringsaktører. 

 

1. Kommunen har et sterkt næringsliv med mange aktører. Hvordan er samhandlingen med 

disse i forhold til kommunen som samfunnsutvikler og i planprosesser? Hva fungerer 

bra? Er det noen utfordringer? 

2. Kommunen er godt rustet med hensyn til ressurser knyttet til kommunal planlegging. 

Likevel har vi sett at kommunen over lang tid har hatt et stort antall 

dispensasjonssøknader. Kommunen er bevisst på dette forholdet og jobber for å få ned 

antallet. Hvilke tiltak gjøres på området? 

3. Sett i lys av de demografiske utfordringene som også Frøya vil stå overfor, hvorfor ønsker 

ikke kommunen å revidere kommuneplanens samfunnsdel? 

4. Kommunen har store naturverdier, herunder strandsone, og vi er inne i FNs tiår for 

naturrestaurering. Hvilken strategi har kommunen for forvaltning av kystlyngheiene og 

har kommunen planer for områder som bør restaureres og tilbakeføres mot 

naturtilstand? 

Kommunens rolle som tjenesteyter 

1 

8 

4 
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Frøya kommune har befolkningsvekst, og har stort mangfold i befolkningen sin. I likhet med andre 

kommuner vil demografiske endringer påvirke både tjenestebehov og tilgang på arbeidskraft. 

Forebygge utenforskap, og sikre barn og unge gode oppvekst vilkår er viktig. Det samme er det å 

legge til rette for et aldersvennlig samfunn. 

 

1. Kommunen har hatt utfordringer med både læringsmiljø- og læringsresultater over flere 

år i grunnskolen. Svake resultater i nasjonale prøver både på 5. og 8. trinn har også vært 

kontinuerlig trend i kommunen. Hvilke tiltak gjør kommunen for å forbedre dette? 

2. Hvordan jobber kommunen med å forbygge utenforskap for barn og unge? Hva er status 

for evaluering og oppdatering av oversiktsdokument? 

3. «Leve hele livet» er en kvalitetsreform for eldre, som legger opp til at eldre skal få brukt 

ressursene sine og dekket behovene sine i de ulike fasene av alderdommen. Hva er det 

kommunen fokuserer særlig på i dette arbeidet? 

4. Både innenfor helse og omsorgstjenester, men også innenfor skole og barnehage ser en 

kompetanse og kapasitetsutfordringer. Hvilke tiltak og planer har kommunen for å sikre 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i tjenester fremover? Hvordan rekruttere og 

beholde nøkkelkompetanse? 

 

Styring og forvaltning av kommunen  

Kommuneplanens areal og samfunnsplan er sentrale verktøy for langsiktig planlegging, 

prioritering og styring av kommunen. Det samme gjelder budsjett og økonomiplanleggingen, for å 

sikre en bærekraftig forvaltning av kommunens økonomiske ressurser.  

 

1. Hvilke planer og strategier har kommunen for å sikre en bærekraftig forvaltning av 

kommunens økonomiske midler? 

 

En stor del av kommunes oppgaver og tjenester løses i dag gjennom interkommunalt samarbeid, 

enten i vertskommunesamarbeid eller andre ordninger. Vi viser her også til rapporten 

«Interkommunalt samarbeid i Trøndelag», NIVI analyse, februar 2021.  

 

1. På hvilke områder ser dere behov for styrket samarbeid?  

2. Hvilke erfaringer har dere med organisering og innhold i dagens samarbeid?  

3. Hvordan sikres god styring på samarbeid, både kvalitetsmessig, økonomisk, og med 

tilstrekkelig folkevalgt forankring? 

4. Sett i lys av kommunen i samfunnsutviklerrollen. Hvilke tanker har dere om 

interkommunalt samarbeid for å sikre større bærekraft fremover? 
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4 Statsforvalterens bilde av enkeltområder 

Denne delen gjengir Statsforvalteren i Trøndelag sitt inntrykk av kommunen som tjenesteyter 

eller forvalter på enkeltområder, herunder styrker og svakheter, utfordringsbilde og 

handlingsrom, sett opp mot statlige forventninger, politikk og Statsforvalterens kjennskap til 

kommunen. 

 

4.1 Kommunal planlegging 

 

Fokusområder 

• Oppfølging av nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 14. 

mai 2019. 

• Avveininger ut fra hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging, barn- og unge, 

produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk, herunder beiteressursene, 

naturmangfold/naturverdier, landskap, friluftsliv og strandsoneforvaltning. 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

Sentrale nøkkeltall 2019 2020 

Landet 

2020 

Dispensasjoner fra plan (antall) 46 31 IA 

Reguleringsplaner vedtatt (antall) 7 - IA 

Kommuneplanens arealdel sist vedtatt (årstall) IA 2019 IA 

Kommuneplanens samfunnsdel sist vedtatt (årstall) IA 2015 IA 

 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Nylig revidert kommuneplanens arealdel, 2019. Kommunen har i planstrategien 

ikke lagt opp til at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres.  Frøya har sendt 

relativt mange planer på høring med 14 i 2019 og 17 i 2020. Reduksjon i antall 

dispensasjoner, men fortsatt ett høyt antall.  

 

Høyt aktivtetsnivå på plansiden, med et godt fagmiljø som har god kompetanse. 

 

Selv med nylig revidert kommuneplanens arealdel er mange dispensasjoner fra 

overordna planverktøy. Dette tilsier enten at eksisterende planer er 

utdatert/uhensiktsmessige eller mangler forankring som det styringsverktøyet de er 

ment å være. KPS fra 2015 som ikke skal revideres i perioden vil medføre at Frøya vil 

mangle det nødvendige strategiske verktøyet for å prioritere langsiktig blant annet 

med tanke på demografiutfordringene. 

 

Nylig vedtatt kommuneplanens arealdel kan bli et viktig styringsverktøy for å bidra 

til vekst og samfunnsutvikling. Utfordringen vil være å koble denne mot kommune-

planens samfunnsdel som i slutten av perioden vil framstå som mindre aktuell. 

 

Gul 

Kommunen er godt rustet med hensyn til ressurser knyttet til kommunal 

planlegging og planstatus i kommunen vurderes derfor som god. Stort antall 

dispensasjonssøknader indikerer likevel at kommunens overordna planverk 

ikke er et godt nok styringsverktøy. 

Sentrale tema 

1. Sett i lys av de demografiske utfordringene som også Frøya vil stå overfor, hvorfor ønsker 

ikke kommunen å revidere kommuneplanens samfunnsdel? 
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4.2 Kommunal økonomi 

  

Fokusområder 

• Økonomisk handlingsrom og bærekraft. 

• Økonomistyring. 

Sentrale nøkkeltall 2018 2019 

Landet 

20191 

Netto driftsresultat i pst. av brutto driftsinntekter 8,9 -4,9 1,5 

Arbeidskapital2 i pst. av brutto driftsinntekter 65,0 59,7 20,6 

Netto renteeksponering i pst. av brutto driftsinntekter 66,1 99,5 48,0 

Fri egenkapital drift i pst. av brutto driftsinntekter 17,4 14,4 12,0 

Skatt i pst. av landsgjennomsnittet 130,7 122,7 100,0 

1) Landet uten Oslo     2) Ekskl. premieavvik 

Statsforvalterens bilde av området 

 

I inntektssystemet for 2021 er kommunens utgiftsbehov beregnet til å være 3,9 % 

høyere enn gjennomsnittskommunen (4,8 % i 2020). Kommunen har innført 

eiendomsskatt på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og 

petroleumsanlegg. Den generelle eiendomsskattesatsen er satt til 7,0 promille. 

Årsregnskapet for 2019 viste at 311 mill. kr ble fordelt til drift og at kommunen 

oppnådde et merforbruk på 16,6 mill. kr. Kommunen har vært registrert i ROBEK, 

men ble utmeldt 2005 etter 4,5 år i registeret.  På bakgrunn av at regnskapet for 

2019 viser vesentlige budsjettavvik knyttet til frie disponible inntekter, tar revisor i 

sin beretning forbehold ved konklusjon om budsjettet. Kommunen har fått utbetalt 

totalt 205 mill. kr i havbruksfond siden 2017, med årlige beløp fra 2.3 til 102,9 mill. 

kr. 

 

Kommunen har svært god likviditet og god egenkapital drift. 

 

Etter 2 år med svært gode driftsresultater, leverte kommunen et negativt 

driftsresultat i 2019. Kommunens netto renteeksponering hadde en betydelig 

økning fra 2018 til 2019, og var ved utgangen av 2019 fylkets 4. høyeste. 

Kommunens skatteinngang per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet gikk 

ned fra 192,6 i 2017 til 122,7 i 2019. Foreløpig tall for 2020 er 240,3. 

 

Kommunen har betydelige, men svært varierende inntekter fra år til år, fra både 

skatt og havbruksfond. Dette legger til rette for et økonomisk fundament svært få 

andre kommuner har muligheten til, men det er samtidig utfordrende å styre og 

forvalte. Små endringer i eierskap, struktur eller innretning, kan gi betydelige utslag 

på kommunens inntektsside. 

 

Gul 

Til tross for en betydelig inntektsside, vurderes kommunens økonomiske 

stilling, med bakgrunn i de mest sentrale nøkkeltallene for kommuneøkonomi 

de siste årene, som middels. Dette må også sees i sammenheng med at 

inntektssiden på lang sikt er noe usikker og den varierer sterkt fra år til år. 

Sentrale tema 

1. Variasjon og usikkerheten knyttet til kommunens inntektsside 

2. Bærekraftig forvaltning av kommunens økonomiske midler 

3. Bærekraft knyttet til endringer i demografi? 
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4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap 

  

Fokusområder 

• Kommunen skal ha mål og plan for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap 

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) skal være revidert i løpet av de siste 4 år 

• Overordnet beredskapsplan skal være revidert i løpet av siste år 

• Skal ha gjennomført eller deltatt på øvelse i løpet av siste 2 år 

• Helhetsbilde basert på DSB kommuneundersøkelse 2020, samt vurdering etter tilsyn mv. 

Sentrale nøkkeltall 2020 

Landet 

2020 

Helhetlig ROS-analyse sist revidert (årstall) 2020 IA 

Overordnet beredskapsplan sist revidert (årstall) 2020 IA 

Siste gang gjennomført eller deltatt på øvelse 2020 IA 

Poeng i DSB kommuneundersøkelse/kommunetrappa (maks 37 poeng) 34 IA 

Kilde: DSB’s Kommuneundersøkelsen 2020 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Frøya har god oversikt over risiko og sårbarheter i kommunen. Arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap er godt forankret i ledelsen og organisasjonen ellers. 

Samfunnssikkerhet og beredskap er tatt inn i kommunens overordnede planer på en 

god måte. Frøya kommune har jobbet godt med håndtering av Covid-19-hendelsen og 

har etter vår oppfatning fått til et godt samarbeid med nabokommunen Hitra under 

denne hendelsen. 

Frøya kommune har ikke etablert kommunalt beredskapsråd noe som ville styrket 

kompetansen og involveringen av eksterne ved utarbeidelse/revisjon av risiko- og 

sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. 

 

Kommunen jobber godt med samfunnssikkerhet og beredskap. Ut fra delte rapporter 

under Covid-19-hendelsen viser Frøya kommune at de har god oversikt over 

situasjonen, kommunens innbyggere og hvilke tiltak som kan bidra til å redusere 

risikoer.  

 

Kommunen har ikke et beredskapsråd, men benytter politirådet som forum for 

diskusjon med relevante parter. Statsforvalteren anbefaler at kommunen oppretter et 

eget beredskapsråd. Dette vil også kunne bidra til sterkere involvering av eksterne ved 

utarbeidelse av ros-analyser og beredskapsplaner. 

 

Frøya kommune har ikke utarbeidet en plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet. For at Frøya kommune skal klatre helt til topps i beredskapstrappa 

må kommunen utarbeide en plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet og forankre denne i kommunestyret. 

 

Grønn 

Frøya kommune må bare fortsette det gode arbeidet innenfor samfunnssikkerhet 

og beredskap. Godt samarbeidet med nabokommuner bidrar til økt kompetanse 

og redusert sårbarhet ved uønskede hendelser. Etablering av beredskapsråd med 

interne og eksterne representanter ville bidratt til tettere samarbeid og 

kjennskap til kommunen, kommunens risikoer og sårbarheter samt håndtering 

av disse. 

Sentrale tema 

1. Kommunens håndtering av Covid-19 

2. Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet og forankring av denne 

3. Samarbeid med nabokommuner om forebygging og håndtering av uønskede hendelser 

4. Etablere beredskapsråd og involvering av eksterne i revisjon av ROS og beredskapsplan 
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4.4 Folkehelse 

  

Fokusområder 

• Kommunens fokus på folkehelse skal gjenspeiles i all planlegging.  

• Satse på forebyggende tilbud med fokus på deltakelse, aktivitet og mestring.  

• Psykisk helse og forebyggende rusarbeid skal være inkludert som en likeverdig del i 

folkehelsearbeidet. 

Sentrale nøkkeltall 2018 2019 

Landet 

2019 

Andel som trener sjeldnere enn ukentlig, oppgitt ved sesjon (2 års 

gj.snitt, 2018-2019) - 32 25 

Andel med overvekt eller fedme, selvrapportert ved sesjon (4 års 

gj.snitt, 2015-2018 og 2016-2019 38 34 22 

Andel ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa, ungdata 2018 57 - 71* 

Andel ungdom som er fornøyd med lokalmiljøet, ungdata 2018 47 - 70* 

Andel ungdom som er med i fritidsorganisasjon, ungdata 2018 52 - 66* 

Kilde: FHI     *) 2018 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Frøya har vært pilotkommune i statsforvalterens 0-24 program og deltatt i program 

for folkehelse i Trøndelag fra starten av i 2017 med ØYA- prosjektet. Kommunen 

deltar i ABSOLUTT- programmet og har gjennomført sertifisering av flere ansatte i 

ICDP-modellen. 

 

Lavere andel med psykisk sykdom/lidelse enn gjennomsnittet (134 mot 154 per 

1000 på landsbasis) God luftkvalitet i kommunen ift landsgjennomsnittet 

 

Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Andelen 

som gjennomfører videregående opplæring, er lavere enn landsnivået. 

Ungdommen er mindre fornøyd med kollektivtilbudet og lokalmiljøet. 

 

Bruk av kommunal planstrategi med oppdatert oversiktsdokument vil være et viktig   

verktøy for å iverksette og evaluere tiltak. Likeså kan kommunene gjennom 

planprosessene legge til rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling jf. FNs 

bærekrafts mål. 

 

Gul 

Flere ungdommer med overvekt og ungdommer som ikke er fornøyd med 

egen helse enn sammenlignbare kommuner. 

Sentrale tema 

1. Aktivitetstilbud til barn og unge. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i 

en fritidsorganisasjon er lavere enn på landsnivå (Ungdata) 

2. Frafall i videregående skole 

3. Evaluering og oppdatering av oversiktsdokument. Forankring og samhandling rundt ulike 

prosjekt og arbeid med barn- og unge. 
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4.5 Omsorgstjenestene 

  

Fokusområder 

• Kommunen skal ha nødvendig kompetanse. 

• Kommunen tilpasser omsorgstjenestene til fremtidige behov. 

• Kommunen bruker planlegging som verktøy i sitt arbeid med omsorgstjenestene. 

Sentrale nøkkeltall 2018 2019 

Landet 

20191 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helseutd. (%) 80.4 80.8 77.7 

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) 32 672 33 132 28 772 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%) 19 17.8 11.9 

Andel avtalte årsverk med høyskole/universitetsutdanning (%) 25,14 26,44 37,80 

Andel helsefagarbeidere 55(%) 36,75 37,74 34,5 

1) Landet uten Oslo 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Har med kompetansemidler gjennomført en rekke videreutdanningsløp i 2020. 

Viser en helhetlig tilnærming til omsorgssektoren i tidligere planverk. 

 

Nytt helse- og omsorgssenter skal stå ferdig høsten 2021. Aldersbæreevnen er høy 

sammenlignet med andre kommuner.  

 

Gamle planer for helse- og omsorg. Kommunen er sårbar på personell med 

universitetsutdanning og har mange av sine helsefagarbeidere som er over 55 år 

 

Strategisk kompetanseplanlegging for å sikre bærekraftige omsorgstjenester.  

 

Gul 

Høy alder for helsefagarbeidere, høyt antall årsverk pr 10000 innbyggere og få 

utdannede med universitetsutdanning.  

Sentrale tema 

1. Helhetlig plan for bærekraftig utvikling av omsorgstjenestene  

2. Kompetanseplanlegging 
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4.6 Kommunehelsetjenesten 

  

Fokusområder 

• Kommunen skal ha tilstrekkelig legedekning. 

• Kommunen skal prioritere skolehelsetjeneste og helsestasjon. 

• Kommunene skal ha koordinerende enhet. 

• Kommunene skal gi helsetjenester til personer med rusavhengighet og psykiske 

utfordringer. 

Sentrale nøkkeltall 2018 2019 

Landet 

20191 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetj. per 10 000 innb. 0-20 år 147.2 137.2 44.1 

Årsverk med videreutd. i psykisk helse per 10000 innb. 11.8 11.6 9.0 

Antibiotika resepter per 1 000 innb. 0-79 år per år (antall) 284 337 311 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 19.1 18.8 11.5 

1) Landet uten Oslo     2) Kilde: FHI 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Tilknyttet legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen. Interkommunalt samarbeid om 

svangerskapsomsorgen og beredskap følgetjeneste med Hitra kommune.  

 

Har koordinerende enhet. Fastlegelisten viser at det er ledige fastlegeplasser i, og at 

kommunen har seks leger ansatt.  

 

Kommunen har ikke plan for sitt arbeid med habilitering – og rehabilitering. Har 

hatt en økning i Antibiotika resepter. 

 

Økende krav til spesialisering i tjenestene gir større behov for fagpersonell med 

spesialisert kompetanse. 

 

Grønn 

Ifølge KOSTRA rapportering har kommunen god kapasitet i legetjenesten og 

høy prioritet av helsestasjon og skolehelsetjenesten.  

Sentrale tema 

1. Årsverk på helsestasjon og skolehelsetjeneste 

2. Antibiotikabruk 
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4.7 Sosialtjenesten 

 

  

Fokusområder 

• At de sosiale tjenestene er forsvarlige og tilgjengelige for innbyggerne i kommunen 

• Vertskommunesamarbeidet 

Sentrale nøkkeltall 2018 2019 

Landet 

20191 

Antall sosialhjelpsmottakere målt opp mot antall innbyggere (antall 

sosialhjelpsmottakere) 

2,4 % 

 (128) 

2,5 % 

 (131) 

2,5 % 

(116 032) 

Andel barn i familier som mottok sosialhjelp målt opp mot antall barn i 

kommunen (antall barn i familier som mottok sosialhjelp) 

6,8 % 

(69) 

6 % 

(61) 

5,2 % 

(58 735) 

Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år målt opp totalt antall 

sosialhjelpsmottakere (antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år) 

18,7 % 

(24) 

16,7 % 

(22) 

20,7% 

(24 130) 

1) Landet uten Oslo 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Den 01.01.2020 ble Frøya vertskommune for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret i 

Hitra. NAV Hitra og Frøya sitt publikumsmottak er stengt grunnet pandemien, men 

på nav.no og på NAV-kontorets dør oppgis telefonnummer for hastehjelp. Foruten 

et søknadskjema, er det ikke opplysninger om de sosiale tjenestene på kommunens 

hjemmeside. NAV Hitra Frøya kommune er innvilget tilskudd til en stilling for å 

utvikle de sosiale tjenestene ovenfor unge under 30 år. Frøya kommune deltar i 

pilot for programfinansiering (0-24 samarbeidet). NAV har en representant i 

prosjektgruppen. 

 

NAV-kontoret har to veiledere som arbeider med økonomisk rådgiving, noe som 

kan tilsi at kontoret har god tilgjengelighet på tjenesten økonomisk rådgivning.  Det 

er positivt at det har vært en svak nedgang fra 2018 til 2019 i antall barn i familier 

som mottok sosialhjelp. 

 

Rapportering på kvalifiseringsprogram (KVP) for perioden januar til november 2020, 

viste at Frøya hadde i snitt 3,2 personer i programmet. Det forventede antallet er 

5,2. Vertskommunesamarbeidet er relativt nyetablert. For å understøtte muligheten 

for et aktivt eierskap til tjenestene i begge kommuner er det viktig å ha gode rutiner 

for rapportering, også på kvalitet.  

 

KOSTRA 2019 viser at det ikke er registrert noen sosialhjelpsmottakere med 

individuell plan (IP). Det er i 2019 registrert ett vedtak på midlertidig bolig. Disse to 

forhold bør kommunen være nysgjerrig på.  

 

Gul 

Statsforvalteren er bekymret over hvorvidt de sosiale tjenestene er 

tilgjengelige. Dette baseres på at ingen er registrert med IP (2019), et 

forholdsvis lavt antall med KVP (2020) og manglende informasjon om de 

sosiale tjenestene på kommunens hjemmeside.  

Sentrale tema 

1. Arbeid med å styrke kompetansen og tilgjengeligheten for de sosiale tjenestene 

2. Vertskommunesamarbeid om de sosiale tjenestene i NAV-kontoret: dialog, rutiner for 

rapportering, utviklingstrekk og tilbakemeldinger mellom kommunene Frøya og Hitra. 
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4.8 Bosetting, kvalifisering og integrering 

  

Fokusområder 

• Gode arenaer for hverdagsintegrering  

• Godt tilpassede tilbud for barn, unge og voksne innenfor norsk som andrespråk  

• Arbeids- og utdanningsrettet kvalifisering av nyankomne innvandrere 

Sentrale nøkkeltall 2018 2019 

Landet 

2019 

Andel personer med innvandrerbakgrunn (16-25 år) som verken 

er i eller har fullført/bestått videregående opplæring (%)  - 41,5 34,8 

Andel personer med innvandrerbakgrunn som er sysselsatt (%) - 72,2 63,3 

Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (%-andel 

blant alle med innvandrerbakgrunn) 12,9 - 27,5* 

Kilde: imdi.no – Statistikk. Personer med innvandrerbakgrunn omfatter både arbeidsinnvandrere, familieinnvandrede og 

flyktninger. For prosentvis fordeling mellom disse gruppene - se imdi.no 

*) 2018 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Andelen personer med innvandrerbakgrunn i Frøya kommune (inkl. norskfødte 

barn med innvandrerforeldre) utgjør om lag 27,5 prosent (fylkessnitt 13,7 %). 67,4 % 

av denne delen befolkningen er arbeidsinnvandrere (fylkessnitt 27,9 %). 

 

Andelen sysselsatte personer med innvandrerbakgrunn ligger tydelig over 

landssnittet. Elever med innvandrerbakgrunn avslutter grunnskolen i snitt med 39,4 

grunnskolepoeng. Det er godt over snittet for denne gruppa i fylket (35 poeng). 

 

Andelen barn med innvandrerbakgrunn (alder 4 år) som går i barnehage er relativt 

lav (76,9 % - fylkessnitt 88,6 %). Andel personer med innvandrerbakgrunn (16-25 år) 

som verken er i eller har fullført/bestått videregående opplæring er relativt høy. 

 

I tider med endringer i arbeidsmarkedet er tilbud om norskopplæring og annen 

grunnleggende kvalifisering viktig for personer med innvandrerbakgrunn. Slike tiltak 

kan forbygge utenforskap og avhengighet av offentlige ytelser på sikt. 

 

Grønn 

Statistikken viser verdier godt over gjennomsnitt for de fleste indikatorer som 

beskriver tilknytning til arbeidslivet og grunnleggende kvalifisering hos 

personer med innvandrerbakgrunn. 

Sentrale tema 

1. Kvalifiserende tilbud for unge med innvandrerbakgrunn (16-25 år) som verken er i eller 

har fullført/bestått videregående opplæring. 

2. Undersøke nærmere bakgrunnen for den relativt lave barnehagedeltakelse blant barn (4 

år) med innvandrerbakgrunn. 
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4.9 Barnehage 

  

Fokusområder 

• Barnehager med høy kvalitet som ivaretar barnas behov for omsorg og lek, og fremmer 

læring og danning 

• Et tilgjengelig barnehagetilbud for alle barn  

Sentrale nøkkeltall 2019 2020 

Landet 

2020 

Barnehagedekning: Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 

innbyggere 1-5 år (%) 90,8 mars ‘21 92,4* 

Pedagognorm: Andel barnehager som oppfyller pedagognormen uten 

dispensasjon (%) 42,9 57,1 68,8 

Antall barn per ansatt 5,3 5,0 5,7 

Antall dispensasjon fra utdanningskravet (pedagogisk leder) 4 3 1 409 

Kilder: Barnehagefakta.no, Kommunestatistikken, BASIL, Statistikkbasen UDir. KOSTRA     *) Landet uten Oslo 2019 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Frøya kommune har 8 barnehager, 6 kommunale og 2 private. Den ene kommunale 

barnehagen er en åpen barnehage.  Det er 262 barn i barnehagene, 99 barn 0-2 år 

og 163 barn 3-5 år. Andel menn i barnehage er 4,8 %, landsgjennomsnitt er 9,8%. 

Barnehagene i Frøya deltar i kompetanseutvikling i regionalt nettverk i Orkdal/Øy. 

Det ble gjennomført foreldreundersøkelse høsten 2020 med høy deltakelse der 85,1 

% av foreldrene deltok. Kommunen har en høy andel av minoritetsspråklige barn.  

 

Barnehagene ligger godt an når det gjelder innfrielse av bemanningsnormen. Andel 

barne- og ungdomsarbeidere er 30,7 %, landsgjennomsnitt er 21,7 %.  

 

Frøya kommune har de to siste årene 4-5 ganger flere assistenttimer enn 

pedagogtimer i vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Barnehagen bruker lite ekstra 

ressurser til minoritetsspråkarbeid (1 av 7 barnehager rapporterer om ekstra 

personalressurs).  

 

Innfrielse av pedagognormen har bedret seg fra 2019 til 2020. 

 

Gul 

Etter en risiko- og sårbarhetsanalyse vurderer SF Frøya kommune som gul. 

Det er spesielt situasjonen i kommunen med mangel på barnehagelærer som 

er bakgrunnen for fargesettinger.   

Sentrale tema 

1. Spesialpedagogisk hjelp skal i hovedsak gis av pedagog. Hva er årsaken til at vedtakene 

om spesialpedagogisk hjelp omfatter så stort omfang av assistenttimer? 

2. Hvordan arbeider kommunen med kompetanseutfordringene og hvilke forventinger har 

kommunen til deltakelse i regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene 

(REKOM)?  

3. Hvordan vil myndigheten legge opp arbeidet med å veilede og påse barnehageeiernes 

arbeid med det psykososiale barnehagemiljøet (nytt kap. VIII i barnehageloven) i årene 

framover? 
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4.10  Grunnskole 

  

Fokusområder 

• Alle elever har et godt og inkluderende læringsmiljø  

• Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial  

• De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse 

• Alle lykkes i opplæringen og utdanningen 

Sentrale nøkkeltall 2019 2020 

Landet 

2020 

Nasjonale prøver, 8.trinn, mestringsnivå 1+2, lesing 7,2 51,1 27,2 

Nasjonale prøver, 8.trinn, mestringsnivå 1+2, regning 28,6 49,1 31,2 

Nasjonale prøver, 5. trinn, mestringsnivå 1, lesing 38,5 26 23,3 

Mobbing, 7. trinn 1,4 1,5 1,3 

Mobbing, 10. trinn 1,4 1,5 1,3 

Støtte fra lærerne, 10. trinn 3,2 3,6 4 

 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Frøya kommune har 7 skoler med 547 elever. Kommunen har 28 elever som mottar 

særskilt norskopplæring.  

 

Kommunen oppfyller lærernormen for samtlige skoler. Grunnskolepoeng har en 

positiv utvikling siste året. I 2019 lå den på 39,6 poeng, mens i 2020 ligger den på 42 

poeng. Tilsvarende nasjonale tall er 42 for 2019 og 43,2 for 2020.  

Frøya kommune har jobbet aktivt for å sette i gang tiltak knyttet til 

oppfølgingsordningen. Vi er også kjent med prosjektet «ØYA» som bidrar til å skape 

trygge rammer for barn og unge.  

 

Kommunen har utfordringer med resultater i nasjonale prøver på både 5. og 8. 

trinn over flere år. Halvparten av elevene på 8. trinn har resultater på mestringsnivå 

en og to, både i lesing og regning. Skolemiljøindikatorene: trivsel, motivasjon og 

støtte fra lærerne har svake resultater og ligger godt under landsgjennomsnittet. 

Kommunen har vedvarende utfordringer med mobbetall, både på 7. og på 10. trinn.   

 

Frøya kommune har deltatt og deltar i oppfølgingsordningen ut fra flere uttrekk. 

Statsforvalteren ser at Frøya kommune er inne i en positiv utvikling på 

grunnskoleområdet. 

 

Rød 

Kommunen har hatt utfordringer med både læringsmiljø- og læringsresultater 

over flere år. Svake resultater i nasjonale prøver både på 5. og 8. trinn har 

også vært kontinuerlig trend i kommunen. Grunnskolepoeng ligger lavere enn 

for resten av landet. For enkelte skoler ligger resultater for halvparten av 

elevene på det svakeste mestringsnivå. Kommunen har nylig hatt utskifting 

på administrativ skoleledelse på kommunenivå.  

Sentrale tema 

1. Frøya kommune har utfordringer i læringsmiljø-/læringsresultater 

2. Oppfølging av resultater både på kommune- og skolenivå 

3. Kommunens arbeid med elevenes medvirkning og at elevstemmen høres i skolens 

arbeid. 
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4.11 Barnevern 

 

  

Fokusområder 

• Barn skal ha rett hjelp til rett tid (forsvarlige tjenester)  

• Kommunen må gjøre nødvendige forberedelser i forkant av kommende 

oppvekstreform/barnevernreform (ikrafttredelse 1.1.2022), innenfor oppvekstfeltet 

generelt og innenfor barnevern spesielt. 

• Kommunen skal ha en forsvarlig akuttberedskap utenfor barneverntjenestens arbeidstid. 

Sentrale nøkkeltall 2019 2020 

Landet 

2020 

Antall mottatte bekymringsmeldinger  71 58 IA 

Antall avslutta undersøkelser  53 47 IA 

Antall barn med hjelpetiltak pr 31.12 22 18 IA 

Antall barn under omsorg pr 31.12 10 6 IA 

 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Frøya er en liten barneverntjeneste med totalt 5 årsverk, hvorav barnevernleder 

nylig har sluttet og en ansatt er ute i permisjon.  

Frøya barneverntjenesten inngår i et regionalt læringsnettverk sammen med Hitra, 

Heim, Fosen og Orkland kommune; læringsnettverk kyst.  

 

Ifølge rapporteringstall henlegger kommunen en høy andel av undersøkelsene, 

uten tiltak fra barnevernets side. Dette har tjenesten forklart med at Familieråd ofte 

benyttes, og at det fører til at man lykkes med å aktivere ressurser i barnets familie- 

og nettverk. 

 

I forberedelse av barnevernreformen, er det nødvendig å planlegge hvordan man 

skal lykkes best mulig med det helhetlige forebyggende arbeidet. Det må avklares 

hvilke oppgaver og tjenester som skal ivaretas av øvrige kommunale tjenester, og 

når barn har rett til tjenester fra barnevernet. Barneverntjenesten har få ansatte, 

noe som gjør tjenesten sårbar, og det kan være vanskelig å ha tilstrekkelig bredde i 

kompetanse og erfaring. 

 

Sikre tilstrekkelig kompetanse og kvalitet tjenesten (rekruttere / beholde), inkl. 

ansette barnevernleder.  

 

Gul 

Statsforvalteren vurderer ut fra foreliggende opplysninger og kjennskap til tjenesten 

at det er moderat risiko for svikt. Bakgrunnen for dette er: 

• Bemanningssituasjonen 

• Midlertidig ledelse 

• Sårbarheter med tanke på å sikre tilstrekkelig kompetanse og bredde i 

tiltaksapparatet 

 

Statsforvalteren vil prioritere et dialogmøte på barnevernområdet med Frøya i løpet 

av første halvår 2021.  

Sentrale tema 

1. Status i kommunens arbeid i forbindelse med oppvekstreformen 

2. Status i barneverntjenesten – bemanning og kompetanse 

3. Bruk og nytte av det etablerte læringsnettverket i Kystregionen 
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4.12 Klima og miljø 

  

Fokusområder 

• Kommunene er gitt oppgaver og myndighet på hele klima- og miljøområdet, og 

kommunens oppfølging er avgjørende for å oppnå nasjonale miljømål. 

• Klimatilpasning og utslippskutt. 

• Avfallshåndtering, avløp og forurenset grunn. 

• Behov for vannovervåking i kommunen (kunnskapsgrunnlag). 

• Ivaretagelse av atlantisk høgmyr og hubro. 

• Hensynet til strandsonen 

• Kartlegging av naturmangfold i forb. med arealplanlegging i kommunen. Mye er NiN-

kartlagt, en del gjenstår. 

• Oversikt over viktige områder for rødlista art. 

• Kommunen bør etablere strategi for bruk og vern av kystlynghei. 

Sentrale nøkkeltall 2018 2019 

Landet 

20191 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) 59,1 100 41,0 

Andel husholdningsavfall levert til materialgjenvinning, inkl. biologisk 

behandling (prosent) 30,5 29,6 40,8 

1) Landet uten Oslo 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Frøya er en kommune med press på arealene i strandsonen (sone 2 iht. statlige 

planretningslinjer), og har mange plan- og dispensasjonssaker der dette er tema. 

 

Kommunen deltar i klimanettverk (både lavutslippsnettverk og 

klimatilpasningsnettverk), og har søkt midler til klimasats.  Kommunen jobber godt 

med prosjekt Frøya sitkagranfri og med uttak av sitkagran på Inntian. Det er flere 

større områder på Frøya som nå er totalkartlagt for naturtyper etter NiN og som 

danner et godt grunnlag for arealforvaltningen i kommunen. 

 

Det er behov for revisjon av klima- og energiplan, klimatilpasning bør inngå som 

tema her om ikke egen plan lages.  Tiltak mot avskoging, nedbygging av myr, samt 

økt CO2-opptak bør inngå i planen. 

Kommunen er under kravet for materialgjenvinning, og det er ingen positiv trend.  

Har ikke utsortering av matavfall, men det er under innføring.  

Grunnforurensningsdatabasen: Kommunen har ikke lokal administrator eller 

saksbehandler og har dermed ikke fordelt lokalitetene. 

 

Vi nå er inne i FNs tiår for naturrestaurering, kommunen bør se etter områder som 

bør restaureres og tilbakeføres mot naturtilstand. 

 

Gul 

Kommunen vurderes til middels risiko, noe som skyldes bl.a. plan- og 

arealforvaltning, mangler mht. overvåking av vannforekomster og behov for 

revisjon av klima- og energiplanen. 

Sentrale tema 

1. Strandsone. 

2. Strategi for forvaltning av kystlynghei. 

3. Overvåking av vannforekomster i kommunen. 

4. Det er viktige leveområder for hubro i kommunen. 
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4.13 Landbruk 

  

Fokusområder 

• Landbruk over hele landet 

• Økt verdiskaping 

• Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser 

• Aktiv bruk av skog i klimasammenheng 

Sentrale nøkkeltall 2019 2020 

Landet 

2020 

Foretak med melkekvote1 3 - 7 831 

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert 

næringsutvikling i pst. Av brutto driftsinntekter 0,1 - 0,2 

1) Kilde: Landbruksdirektoratet 

Statsforvalterens bilde av området 

 

Frøya er en av fylkets minste landbrukskommuner med 46 jordbruksforetak i 2020. 

Få har landbruk som hovednæring, noe som kan gi utfordringer. Det er i dag 

registrert 400 landbrukseiendommer på Frøya. På kun vel seks prosent av disse er 

det bosetting. Sau er den viktigste produksjonen i jordbruket, med en god del 

utgangersau/ villsau.  Innenfor areal- og lovforvaltningen er det stor saksmengde, 

både for plan og dispensasjonssaker. 

 

Gode landbruksfaglige vurderinger og solide saksframlegg/oversendelser på plan 

og disp. -saker. Frøya har mye verdifull kystlynghei. Det foregår en kartlegging av 

naturmangfold som vil ha betydning for tilskudd framover. 

 

Frøya har et aktivt næringsliv og lokal foredling av sau.  

 

Stor politisk vilje til å legge til rette for utvikling over alt. Arealutfordringen for 

landbruket er knyttet til små enheter, kystlynghei, og en fragmentert 

eiendomsstruktur. Eiendomsstrukturen kan gi utfordringer, bl.a. når det gjelder 

utnytting av beite, jakt og friluftsliv. I SMIL-ordningen må kommunen sikre korrekt 

forvaltning. 

 

Grønn 

Det mangler en jobb på AR5 for at kartgrunnlaget for tildeling av tilskudd blir 

oppdatert.  

Sentrale tema 

1. Hvordan vil kommunen arbeide for å unngå interessekonflikter mellom beitenæringen og 

fritidsbebyggelse? 



 

 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

Postboks 2600, 7734 Steinkjer   
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Møteprotokoll
Representantskapet i ReMidt IKS

r,l
\

ReMidt
Møtedato/-t¡d:
Møtested:

Møte¡nnkall¡ng:
Møteleder:

Andre:

Dokumentet er signert digitalt av:

. ODDBIøRNBANG, 12.05.2021
o VIBEKE LANGLI, 10.05.2021
¡ SVEIN MARVID KoNGSHAUG, 11.05.2021

Mandag 10.05.202!, kl. 13.00 -14.35

Møtet ble gjennomf6rt digitalt på Teams

Skriftlig, via e-post, dat.. L4.O4.2O21

Representantskapet leder Oddbjørn Bang

Til stede: Svein Kongshaug,

Odd Jarle Svanem,

Ole L. Haugen,

Kjell Neergaard,

Stvert tvtoen,

Elisabeth Hals,

Oddbjørn Bang

OlaØie,
Vibeke Langli,

Sigmund Roksvåg,

Ståle Refstie,

Margrethe Svinvik,

lngrid Waagen,

Møtende varamedlemmer: Ole Bendik Nilsen, 1. vara

Knut Arne Strømøy, 1. vara.

Stine Estenstad, 1. vara

BjØrn Hammer, 1. vara.

Forfall:

Averøy kommune
Heim kommune
Hitra kommune
Kristiansund kommune
Midtre Gai¡ldal kommurre

Oppdal kommune

Orkland kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Smøla kommune

Sunndal kommune
Surnadal kommune
Tingvoll kommune

Aure kommune
Frøya kommune
Melhus kommune

Skaun kommune

lngen

tOO % av deltakerne var dermed representert

Maritta Ohrstrand, styreleder
Trygve Berdal, daglig leder

Merknader til

Behandlede saker:

R-sak 01/21 -07 /2L.

Svein Kongshaug og Vibeke Langli valgt til å undertegne møteprotokollen, sammen med møteleder.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som bfe bestemt på møtet.

Utskrift er sendt til:
Eierkommunene, Styret, Revisjon Midt Norge lKS,

KonSek Midt-Norge IKS og KontrolluWalgsekretariat Nordmøre

For"seglet av

o

lnnkalling og saksliste godkjennes.

Posten Norge



Side 2

R-sak Otl2Oz Styrets statusor¡entering
- Referat og oppfølgingssaker
- Regnskapsrapport202l

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Styrets leder og daglig leder or¡enterte om selskapets stilling og aktuelle saker, med
vekt på innføring av ny kildesorteringsordning i deltakerkommunene.

Ordfører Odd Jarle Svanem i Heim kommune orienterte om at kommunen er satt på

ROBEK-lista. Dette innebærer at alle de interkommunale samarbeidene som Heim

kommune deltar i vil være avhengig av Statsforvalterens godkjenning ved låneopptak.

Dette antas ikke å ha praktiske f6lger for ReMidt-samarbeidet.

Representantskapet innkalles til ekstraordinært møte den 21. juni 2O2L for å oppnevne
medlemmer til interkommunal klagenemd.

Vedtak (Enstemmisl:

Represe nta ntsko pet ta r stotuso rie nteri nge n ti I etterretn i ng.

R-sa k O2l 2lz Selskapets strategiske identitetsplattform

Stvrets innstilling til vedtak:

Fremlagte forslag til Identitetsplattform for ReMidt IKS vedtas.

Behandling:

Styrets leder og daglig leder orienterte om prosessen med å utvikle en strategisk
identitetsplattform. Plattformen skal være grunnlaget for selskapets strategier og
fundamentet for å bygge en felles bedriftskultur.

Vedtak:

lnnstillingen ble enstemm¡g vedtatt:
Fremlagte þrslag til ldentitetsplattformfor ReMidt IKS vedtas.

R-sa k O3 | 2l: Ret ni ngsl i njer ti I fel I es renovas¡onsforskrift er

SWrets innstilline til vedtak:
L Kapitelene l- 9 og ll - 12 fastsettes med bindende virkning som nye retningslinjer

for gjennomføringen av felles renovasjonsforskrift .

2. Punkt 7.ll og kap. l0 er ikke er helt ferdigstilt i påvente av å fä nødvendig erfaring
med den nye renovasjonsordningen. Denne delen skal være veiledende, inntil også

denne delen av retningsliqjene er endelig vedtatt av selskapets representantskap.

Dokumentet er signert digitalt av:

¡ ODDBJØRN BANG, 12.05.2021
. VIBEKE LANGLI, 10.05.2021
. SVEIN MARVID KONGSHAUG, LL.o5.2o27

Forseglet av

o
Posten Norge
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Behandling:

lnnholdet i retningslinjene ble gjennomgått, der målsettingen er å sikre lik
praktisering av vedtatte renovasjonsforskrift er.

Vedtak:

lnnstillingen ble enstemmig vedtatt:

1. Kapitclcnc 1"9 og 1I - 12fastsettcs mcdbindcndcvirlmingsomnyeretningslinjer

for gi ennomføringen av felles renovasj onsforskrft.
2. PunktT.Il ogkap. l0erikkeerheltferdigstiltipåventeavåJånødvendigerfaring

med den nye renovasjonsordningen. Denne delen skal være veiledende, inntil også

denne delen av retn¡ngslinjene er endeligvedtatt av selskapets representantskop.

R-sak O4l2l: Retningslinier til felles slamforskrifter

Swrets innstilling til vedtak:

1. Kapitelene I til4 og kap. 6 fastsettes med bindende virkning som nye retningslinjer
for gjennomføringen av felles slamforskrift.

2. Kapitel 5 er ikke er helt ferdigstilt i påvente av äfanødvendig erfaring med den

nye slamordningen. Denne delen skal være veiledende, inntil også denne delen av

retningslinjene er endelig vedtatt av selskapets representantskap.

Behandling:

lnnholdet i retningslinjene ble gjennomgått, der målsettíngen er tilsvarende som

innenfor renovasjonsområdet å sikre lik praktisering av de vedtatte slamforskriftene

Vedtak:

lnnstillingen ble enstemmig vedtatt:

l. Kapitelene I til 4 og kap. ífasßettes med bindende virlvting som nye retningslinjer

fo r gj e nn o mfø r i n g e n av fe I I e s s I a mfor s lcr ift.

2. Kapitel 5 er ikke er heltferdigstilt i påvente av å/å nødvendig edaring med den

nye slamordningen. Denne delen skal være veiledende, inntil også denne delen av

retningslinj ene er endelig vedtatt av selskapets representantskap.

R-sak Oïl2lzÄrsberetning og regnskap for 2O2O

Stvrets innstillins til vedtak:

,{rsberetning og regnskap for2020 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd
på kr I 81 I 889.

. Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr I 8l l 889,-.

Dokumentet er signert dig¡talt av:

. 0DDBJøRN BANG, 12.05.2021

. VIBEKE LANGLI, 10.0s.2021
¡ SVEIN MARVID KONGSHAUG, I1.O5.2O2I

Forseglet av

o
Posten Nonge



Side 4

Behandling:

Styrets leder gjennomgikk styrets årsberetning og regnskapet med balanselor 2020.
Videre ble revisors beretning gjennomgått.

Vedtak:

lnnstillingen ble enstemmig vedtatt:

Årsberetning og regnskapfor 2020 i ReMidt IKS godþennes, med et samlet overskudd
på lcr 1 8;,1 889.

. Å.rsresultatet overføres til annen egenkapital med lcr t 8t I 889,-.

R-sak O612l: Fastsettelse av godtgjørelser

SWrets innstilling til vedtak:

1. Valgkomiteen forslag tíl reglement for godtgjørelse m.m. godkjennes.

2. Revisors godtgjørelse for 2O2O honoreres etter mottatt regning.

Behandling:

Valgkomiteens leder underrettete om komiteens innstilling:

Reglementet for godtgjørelser i ReMidt lKS, som ble vedtatt av representant-
skapet den 16.12.19 videreføres uten endringer.
FastgodtgjØrelsen for foregående perioden, i forbindelsen med etableringen av

selskapet er årets utbetaling tilsvarende 16 måneder.

Vedtak:

lnnstillingen ble enstemmig vedtatt:

7. Volgkomiteen forslog til reglement for godtgjørelse m.m. godkjennes.

- Reglementet for BodtgjØrelser i ReMidt lKS, som ble vedtatt av representant-
skapet den 16.12.19 videreføres uten endringer.

- Fastgodtgjørelsen for foregående perioden, iforbindelsen med etableringen
av selskapet er årets utbetaling tilsvarende 16 måneder.

2. Revisors godtgjørelse for 2020 honoreres etter mottott regning.

R-sak O7 121,2 Retningslinjer for interkommunal klagenemd

SWrets innstillins til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å fastsette framlagte retningslinjer for
interkommunal klagenemd i renovasjons- og slamsaker.

Valgkomiteen bes om å innstille ovenfor representantskapet på medlemmer til
klagenemden.

Dokumentet er signert digitalt av:

. ODDBJØRNBANG, 12.05.2021

. VIBEKE LANGLI, 10.05.2021

. SVEIN MARVID KoNGSHAUG, Lt.o5.2o2I

Forseglet av
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Side 5

Behandling:

Utkastet til retningslinjer ble gjennomgått.

Alle deltakerkommunene er tilskrevet i brev dat. 78.04.22! med anmodning om å
innstille en kandidat med personlig vara til selskapets særskilte klagenemd.

På grunn av kort tidsfrist for deltakerkommunene på å nominere kandidater, besluttet
representantskapets leder og valgkomiteens leder at valgene til klagenemden skal

skje i et ekstraordinært representantskapsmøte mandag 2L. juni 202L.

Vedtak (Enstemmigl:
D^--^-^- a^.^t-I-^-^t -.^)t-- C'^-^l^-t^ --^^^:.^-^l:.^:^.- î^-- :.-t^.-t-^--. --,.-^l l-I^-^.^^^) :t\cPt çJçtaruf tLJnuPça vyurqt Jf uttaLu8Lç t çLrtrf tulafuyt JUt tf¿açt nutftfftuf tul LLutcrtctttv ,

renovasj ons - og s lams aker.

Valgkomiteen bes om å innstille ovenfor representqntskapet på medlemmer til
kl a gen emd en, t i l e l<s tr a or dinært r epr e s ent ant s kap sm øte den 2 1 . 0 6. 2 1 .

Dokumentet er signert digitalt av:

o ODDBJØRNBANG,12.05.2021
. VIBEKE LANGLI, 10.05.2021
. SVEIN MARVID KONGSHAUG, 11.05.2021
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

Saksnr.:       Referent/tlf.:     Sted/dato:  
2020/1270   Fanghol/Elsbak, 75 51 29 00  Bodø, 26.05.2021 
 

Oppsummering 

Gjennomgang av ambulansebåttjenesten 
 

Møtetype: Arbeidsgruppe  
Møtedato: 25. mai 2021 kl. 12:00 – 13:50 
Møtested: Teams 
Neste møte: 18. juni 2021 (Teams) kl. 08:30 (ca 4 timer) 

 
Til stede 

Navn Initialer 
Se oversikt over arbeidsgruppen nederst i dokumentet 
I tillegg møtte HOD v/Siv Lunde, Stian Sægrov, HV og Tom Mikalsen, KS 

 

 
Forfall 

Thomas Iversen, HV deler av møtet. 
 

Det vises til brev fra HOD 17. desember 2020 «Presisering av oppdrag i 
oppdragsdokument til de regionale helseforetakene». 
 
1. Velkommen til arbeid. 

Seniorrådgiver Kristian Fanghol, Helse Nord RHF, ønsket velkommen til arbeid i 
gruppen og gjennomgikk praktiske forhold omkring møteavvikling mv.  
 
2. Dagsorden 

 



Oppsummering: 
Dagsorden godkjent uten merknader.  
 
 
3. Arbeidsgruppen – presentasjon av deltakerne  

Deltakerne presenterte seg, jf. vedlagte deltakerliste.  
 
Oppsummering: 
Ingen særskilte forhold.  
 
 
4. Gjennomgang av oppdrag/mandat 

Seniorrådgiver i HOD Siv Lunde gjennomgikk bakgrunnen for oppdraget til RHFene  
- NOU 2015 Først og fremst 
- Nasjonal helse- og sykehusplan 

Anbefalinger fremkom i NOU, bl.a. å gå gjennom regelverket, unngå unødvendige 
byråkratiske løsninger. Forbedring av regelverk? Nasjonal helse- og sykehusplan 
innebærer at de prehospitale tjenestene skal gjennomgås i samarbeid med 
kommunene. 
- Oppdraget er gitt til RHFene, ledes av Helse Nord 
- Er det behov for å endre regelverket? Andre virkemidler? 
- Økonomiske og administrative konsekvenser? 
- Mandatet gir en del avgrensninger 
- Frist for rapporten er utgangen av november 2021.  

o Ønskelig med en felles tilrådning 
- HOD vil deretter gjøre vurderinger og følge opp 

o Vil vurdere evt. høring (3 mnd. frist) 

Oppdraget/mandatet oppfattes å ha tre hovedbestillinger: 
1. Beskrive utvikling, status og utfordringer 

2. Vurdere behov for, eventuelt foreslå endringer i regelverk 

 - eventuelt andre virkemidler enn regelverk 
3. Beskrive konsekvenser (økonomiske og administrative) av eventuelle forslag. 

Kommentarer, spørsmål og svar 
- Bekymring omkring akuttberedskap ved andre oppdrag for båten 
- Viktig at kommunene kan benytte ambulansebåt - samfunnsoppdrag 
- Må se på avtaler / kostnader, kostnader, roller og ansvar er kilde til konflikt 
- Er veileder for politiets bruk av ambulanseressurser evaluert 

o Hdir: ikke gjort ennå 
- Mandatet  - se hen til helsefellesskap 
- Ønsker klarere regler, men samtidig mulighet for lokale tilpasninger. Konflikt. 
- Arbeidsmiljøloven vs Sjøloven 



o Kan være en utfordring, omfattes ikke av mandatet. 

Oppsummering:  
Orientert om rammene for arbeidet og innholdet i mandatet. Muligheter for å 
komme tilbake til HOD ved ev behov. 

 
5. Planlegging av arbeidet  

 
- Saksliste / dokumenter sendes ut 1- 2 uker før møtet avhengig av sakenes karakter 

(behov for forankring og utsjekk) 
- Skrive på rapporten så snart som mulig, utsendelse før møtene 
- Sender lenke til aktuell informasjon/dokumentasjon 
- Skriftlige tilbakemeldinger når vi begynner med rapportskriving 
- Kort oppsummering etter hvert møte 
- Helsedirektoratet bistår med juridisk kompetanse 

Tidsplan/møtedatoer: 
• Uke 24:  18. juni (Teams), kl. 08:30, ca 4 timer 
• Uke 36:   8. september kl. 08:30 – 15:00 (fysisk, Bodø hvis mulig) 
• Uke 42:  18. oktober kl. 08:30 – 13:00 
• Uke 46:  18. november kl. 08:30 – 13:00 
• Uke 49:    6. desember kl. 08:30 – 13:00 

 
Innkalling kommer i kalenderen. 
Kort runde på behov for nettverk i kommunene. Dette er under etablering. 
 
Oppsummering: 
Tilslutning til planleggingen av arbeidet og enighet om møtedatoer (ikke alle 
kunne på alle datoer). 
 

6. Presentasjon ambulansebåttjeneste fra RHFene  

Helse Nord og Helse Midt-Norge presenterte kort båtambulansetjenestene i disse 
regionene. 
Helse Vest og KS følger opp i juni-møtet.  Helse Sør-Øst har kun en fastprisavtale 
med RS i Kragerø. 
 
Oppsummering: 
Informasjonen tatt til orientering. 
 
7. Planlegging av neste møte 

Følgende tema står foreløpig på dagsorden: 
Aktuelt til juni-møtet: 
- Runde på mandatet 
- Gjennomgang av aktuelt regelverk (Per Kristian Helsedirektoratet) 
- Definisjoner 



- Innlegg / presentasjon fra Helse Vest 
- Innlegg / presentasjon fra kommunene, Kari-Anne koordinerer 
- Disposisjon for rapporten 
- Kartlegging av tjenesten  - foreløpig presentasjon av innsamlede data med mulig 

analyse 

Oppsummering: 
Enighet om aktuelle tema for junimøtet 

 
 
 
  



Vedlegg: 

 
Arbeidsgruppen 
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Til stede: 

Ole Herman Sveian
Jan Inge Kaspersen
Borgny Kjølstad Grande
Bjørnar Buhaug
Arnhild Holstad
Jorid Jagtøyen
Kjersti Tommelstad
May Britt Lagesen
Tom Myrvold
Håvard Bye
Elisabeth Helmersen
Roar Aas
Elin Marie Andreassen
Steinar Aspli
Pål Sæther Eiden
Katrine Lereggen

Forfall: 

Ogne Undertun

Fra administrasjonen:

Annikken Kjær Haraldsen, Erik Eide, Åse Aspås

        

FYLKESSTYRET I TRØNDELAG
Dato: 03.06.2021 kl. 09:00
Sted: Digitalt



2

SAKSKART Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 Side

Vedtakssak

21/14 20/01954-3 FS Trøndelag Koronavaksinasjonsprogrammet, status og prognose 
i Trøndelag 3

21/15 20/00941-32 FS Trøndelag Helseplattformen og status 3

21/16 21/01439-1 KDU/FS Trøndelag - Kommunedialogen - Strateginotat Arena 
Trøndelag 4

21/17 20/01615-5 FS Trøndelag - Fellesløft - Søknad skjønnsmidler 5

21/18 17/00035-14
FS Trøndelag Oppnevning til Regjeringens europapolitiske forum 
for 
 kommunesektoren og Sametinget

5

21/19 21/00976-19 FS Trøndelag - Høring: NOU 2021:4 Norge mot 2025 6

21/20 21/00953-9 KDU/FS Trøndelag - Høring “Utredning om organisering av 
luftambulanse-tjenesten" 7

21/21 20/02806-18 KDU/FS Trøndelag Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune? 
Tilbud om KS Lokaldemokratiundersøkelse 2021 8

Orienteringssaker

21/4 21/00636-23 KDU /FS Trøndelag Fremtidig organisering av digitale 
fellestjenester 9

21/5 20/01189-21 FS Trøndelag Orientering om helsefellesskap i Trøndelag 9

21/6 13/01212-
788 KDU / FS Trøndelag - KS sentralt orienterer, pr mai-juni 2021 9

21/7 16/01839-
379 KDU/ FS Trøndelag - Nytt fra FoU 10

Eventuelt
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Vedtakssak

21/14 FS Trøndelag Koronavaksinasjonsprogrammet, status og prognose i 
Trøndelag

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/14

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021:

Vedtak 

Fylkesstyret i Trøndelag anmoder nasjonale myndigheter om at kommunene må få tidlig og 
tilstrekkelig informasjon om tildeling av vaksinedoser slik at de kan planlegge for en effektiv 
vaksinering gjennom hele sommeren. 

21/15 FS Trøndelag Helseplattformen og status

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/15

Forslag til vedtak

Fylkesstyret i Trøndelag ser det er viktig med et godt kunnskapsgrunnlag slik at kommunene i Midt-
Norge har nødvendig kunnskap for å vedta om de skal utløse opsjonen eller ikke på 
Helseplattformen. I det nasjonale målbildet om “en innbygger – en journal” er Helseplattformen det 
strategiske valget for helseregionen i Midt-Norge.  Fylkesstyret vil oppfordre Helseplattformen til å 
ha et sterkt fokus på å få på plass en avtale med fastlegene.

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021:

Ole Herman Sveian fremmet følgende tilleggsforslag:
Fylkesstyret mener det er viktig at KS fortsetter arbeidet for at en økt andel av kostnadene til 
helseplattformen finansieres over bevilgninger på statsbudsjettet.

Forslag til vedtak med Ole Herman Sveian tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak 

Fylkesstyret i Trøndelag ser det er viktig med et godt kunnskapsgrunnlag slik at kommunene i Midt-
Norge har nødvendig kunnskap for å vedta om de skal utløse opsjonen eller ikke på 
Helseplattformen. I det nasjonale målbildet om “en innbygger – en journal” er Helseplattformen det 
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strategiske valget for helseregionen i Midt-Norge.  Fylkesstyret vil oppfordre Helseplattformen til å 
ha et sterkt fokus på å få på plass en avtale med fastlegene.

Fylkesstyret mener det er viktig at KS fortsetter arbeidet for at en økt andel av kostnadene til 
helseplattformen finansieres over bevilgninger på statsbudsjettet.

21/16 KDU/FS Trøndelag - Kommunedialogen - Strateginotat Arena Trøndelag

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kommunedirektørutvalget i Trøndelag 20.05.2021 21/16
2 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/16

Forslag til vedtak

Fylkesstyret i KS Trøndelag støtter strateginotatet til Arena Trøndelag med følgende tillegg:
-
-

Kommunedirektørutvalget i Trøndelag har behandlet saken i møte 20.05.2021 sak 21/16

Vedtak 

Kommunedirektørutvalget i Trøndelag slutter seg til Arena Trøndelag- strateginotat.

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021:

Følgende tillegg ønskes inn i notatet:
Tillegg bærekraft – psykisk helse og utenforskap uavhengig av aldersgruppe
Tillegg samfunnssikkerhet – forsvaret
Nytt pkt 4: Areal- og samfunnsplanlegging; fortetting, differensiert boligbygging, jordvern, 
utfordringer for bolig, kollektivtransport, deponi, næringsareal, bo- og arbeidsmarkedsregioner.
Trekke inn mulighetene som synliggjøres i distriktsdemografiutvalget og distriktsnæringsutvalget. 

Vedtak 

Fylkesstyret i KS Trøndelag støtter strateginotatet til Arena Trøndelag med følgende tillegg:

Tillegg bærekraft – psykisk helse og utenforskap uavhengig av aldersgruppe
Tillegg samfunnssikkerhet – forsvaret
Nytt pkt 4: Areal- og samfunnsplanlegging; fortetting, differensiert boligbygging, jordvern, 
utfordringer for bolig, kollektivtransport, deponi, næringsareal, bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
Trekke inn mulighetene som synliggjøres i distriktsdemografiutvalget og distriktsnæringsutvalget. 
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21/17 FS Trøndelag - Fellesløft - Søknad skjønnsmidler

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/17

Forslag til vedtak

Fylkesstyret slutter seg til at KS Trøndelag forbereder søknad om skjønnsmidler på vegne av 
kommunene i Trøndelag til «Fellesløft Trøndelag – Ungt utenforskap, det vil vi gjøre noe med, 
sammen i Trøndelag!». 
Ved eventuell innvilgelse av søknaden utlyses prosjektlederstilling for prosjektperioden 1.1.22 – 
31.12.24. Prosjektlederstillingen legges til KS Trøndelag, kontorsted Steinkjer eller Trondheim. 
Det er viktig at prosjektet utarbeides slik at det kobles til pågående satsinger, involverer bredt i 
prosessen og tar utgangspunkt i de ulike kunnskapsgrunnlagene vi har tilgang på, både regionalt og 
nasjonalt. 
Fylkesstyret ser en tydelig kobling til Partnerskap for Radikal innovasjon som vil gi både fellesløftet og 
partnerskapet en merverdi. Vi ønsker gjennom prosjektet i Trøndelag å bidra som regional pilot i 
Partnerskap for Radikal innovasjon.

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021:

Vedtak 

Fylkesstyret slutter seg til at KS Trøndelag forbereder søknad om skjønnsmidler på vegne av 
kommunene i Trøndelag til «Fellesløft Trøndelag – Ungt utenforskap, det vil vi gjøre noe med, 
sammen i Trøndelag!». 

Ved eventuell innvilgelse av søknaden utlyses prosjektlederstilling for prosjektperioden 1.1.22 – 
31.12.24. Prosjektlederstillingen legges til KS Trøndelag, kontorsted Steinkjer eller Trondheim. 

Det er viktig at prosjektet utarbeides slik at det kobles til pågående satsinger, involverer bredt i 
prosessen og tar utgangspunkt i de ulike kunnskapsgrunnlagene vi har tilgang på, både regionalt og 
nasjonalt. 

Fylkesstyret ser en tydelig kobling til Partnerskap for Radikal innovasjon som vil gi både fellesløftet og 
partnerskapet en merverdi. Vi ønsker gjennom prosjektet i Trøndelag å bidra som regional pilot i 
Partnerskap for Radikal innovasjon.

21/18 FS Trøndelag Oppnevning til Regjeringens europapolitiske forum for 
 kommunesektoren og Sametinget

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/18
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Forslag til vedtak

Fylkesstyret i KS Trøndelag foreslår følgende kandidater til Regjeringens europapolitiske forum for 
kommunesektoren og Sametinget: 

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021:

Vedtak 

Fylkesstyret i KS Trøndelag foreslår følgende kandidater til Regjeringens europapolitiske forum for 
kommunesektoren og Sametinget:

1. Borgny Kjølstad Grande (SP) ordfører Grong kommune, medlem i KS fylkesstyre Trøndelag
2. Tom Myrvold (H) ordfører Ørland kommune, medlem KS fylkesstyre Trøndelag

21/19 FS Trøndelag - Høring: NOU 2021:4 Norge mot 2025

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/19

Forslag til vedtak

Fylkesstyret i Trøndelag støtter utkast til posisjonsnotat i høringssaken om NOU 2021:4 Norge mot 
2025, men vil i tillegg gi disse innspillene: 
-

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021: 

Fylkesstyret i KS Trøndelag støtter vedtak fra kommunedirektørutvalget vedrørende tillegg punkt 2: 
Særlig næringspolitiske virkemidler for distriktene er viktig, herunder å beholde den differensierte 
arbeidsgiveravgiften.

Ole Herman Sveian fremmet følgende tillegg til pkt B. Arbeidsmarkedet/ungt utenforskap: 
Det er viktig med en finansieringsmodell i UH sektoren som premierer satsing på etter- og 
videreutdanning. 

Det ble fremmet følgende endringsforslag vedr. pkt E Skattesystemet pkt 2. Tax free- ordningren bør 
avvikles;

Ole Herman Sveian foreslo følgende endring i første setning; 
KS har ingen mening om hvorvidt tax-fredsordningen bør avvikles, eller ikke. Dersom den avvikles 
forutsetter det at man samtidig…..
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Elin Marie Andreassen foreslo følgende endringsforslag:
Siste setning i avsnittet (KS tar ikke stilling til dette) strykes og erstattes med: 
KS tar ikke stilling til nivå, men mener nivået i størst mulig grad bør motvirke grensehandel.

Fylkesstyret i Trøndelag støtter ellers utkast til posisjonsnotat i høringssaken om NOU 2021:4 Norge 
mot 2025

Vedtak 

Fylkesstyret i KS Trøndelag vedtar å spille inn følgende endringer og tillegg:

Tillegg til pkt B. Arbeidsmarkedet/ungt utenforskap: 
Det er viktig med en finansieringsmodell i UH sektoren som premierer satsing på etter- og 
videreutdanning. 

Tillegg punkt 2: Særlig næringspolitiske virkemidler for distriktene er viktig, herunder å beholde den 
differensierte arbeidsgiveravgiften.

Endring pkt E Skattesystemet pkt 2. Tax free- ordningen bør avvikles: 
Første setning: 
KS har ingen mening om hvorvidt tax-fredsordningen bør avvikles, eller ikke. Dersom den avvikles 
forutsetter det at man samtidig…..

Siste setning i avsnittet (KS tar ikke stilling til dette) strykes og erstattes med: 
KS tar ikke stilling til nivå, men mener nivået i størst mulig grad bør motvirke grensehandel.

Fylkesstyret i Trøndelag støtter ellers utkast til posisjonsnotat i høringssaken om NOU 2021:4 
Norge mot 2025.

21/20 KDU/FS Trøndelag - Høring “Utredning om organisering av 
luftambulanse-tjenesten"

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kommunedirektørutvalget i Trøndelag 20.05.2021 21/19
2 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/20

Vedtak 

Kommunedirektørutvalget / Fylkesstyret i Trøndelag har følgende innspill til KS høringsuttalelse til 
utredningen om organisering av luftambulansetjenesten:
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 Det er staten som har ansvaret for luftambulansen, derfor er det ikke naturlig for KS å ta 
stilling til hvilken modell staten velger.  

 KS er opptatt av at de akuttmedisinske og prehospitale tjenestene må fungere på en 
betryggende måte, slik at det ikke skaper usikkerhet rundt denne viktige tjenesten. De store 
utfordringene som oppsto ved operatørbyttet, var kritiske og må unngås ved framtidige 
skifter av operatør.

 KS oppfatter at de utfordringene som ekspertgruppa har påpekt med dagens organisering, i 
stor grad samsvarer med oppfatningen som kom fram blant kommunene, da krisen oppstod. 

 KS mener at tiltakene som ekspertgruppa foreslår, med forbedringer av dagens system, vil 
kunne bidra til en bedre overgang ved fremtidige bytte av operatør. Forslaget om å ivareta 
kompetanse og sikre kontinuitet vil kunne være med på å redusere intern uro ifm. 
anskaffelsesprosesser. KS ser også at en gradvis overføring av baser vil kunne sikre en 
smidigere overgang mellom operatører.

 KS har ikke bestemte oppfatninger hvorvidt det bør være to operatører i 
ambulansehelikopter- tjenesten, og om det bør være færre helikoptertyper enn i dag. Det 
samme gjelder øvrige interne forhold for å forbedre kvalitet, kommunikasjon og 
informasjonsflyt. Imidlertid mener KS at framtidige anbud må utformes på måte som 
reduserer usikkerhet ved operatørbytte til et minimum.

21/21 KDU/FS Trøndelag Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune? 
Tilbud om KS Lokaldemokratiundersøkelse 2021

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kommunedirektørutvalget i Trøndelag 20.05.2021 21/20
2 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/21

Forslag til vedtak

Kommunedirektørutvalget / fylkesstyret tar informasjonen til orientering og anbefaler kommunene i 
Trøndelag å benytte tilbudet om Lokaldemokratiundersøkelsen 2021. 

Vedtak 

Fylkesstyret tar informasjonen til orientering og anbefaler kommunene i Trøndelag å benytte tilbudet 
om Lokaldemokratiundersøkelsen 2021. 
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Orienteringssaker

21/4 KDU /FS Trøndelag Fremtidig organisering av digitale fellestjenester

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kommunedirektørutvalget i Trøndelag 20.05.2021 21/6
2 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/4

Vedtak 

FS Trøndelag tar saken til orientering.

21/5 FS Trøndelag Orientering om helsefellesskap i Trøndelag

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/5

Vedtak 

Saken tas til orientering.

21/6 KDU / FS Trøndelag - KS sentralt orienterer, pr mai-juni 2021

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kommunedirektørutvalget i Trøndelag 20.05.2021 21/9
2 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/6

Vedtak 

Saken tas til orientering.
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21/7 KDU/ FS Trøndelag - Nytt fra FoU

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kommunedirektørutvalget i Trøndelag 20.05.2021 21/10
2 Fylkesstyret i Trøndelag 03.06.2021 21/7

Vedtak 

Saken ble tatt til orientering.



Ambulansebåter HN og HMN
Møte i prosjektgruppen 25. mai 2021 (Teams)



Ambulansebåter Helgelandssykehuset

• Eyr Myken, Lurøy
• Eyr Ytterholmen, Dønna
• Eyr Bremstein, Vega



Ambulansebåter Nordlandssykehuset

• MS Bas, Tysfjorden / Kjøpsvik

• Eyr Åsvær, Ørnes

• Avtale med redningsskøyter
• Myre
• Svolvær
• Ballstad
• Bodø



Ambulansebåter UNN

• MS Øyskyss, Karlsøy

• MS Kvænangen, Skjervøy
• Fraktebåt, passasjerbåt, amb

• Beredskapsferge, Grytøya
• Øyriket utenfor Harstad
• Backup RS i Harstad



Ambulansebåter Finnmarkssykehuset

• MS Thea Jensen, Øksfjord
• RS Odin, Havøysund
• RS Gjert Wilhelmsen, Sørvær

• Tidvis:
• RS Halvdan Grieg
• RS Reidar von Koss
• RS Peter Henry von Koss
• RS Vekteren



Ambulansebåt  - oppdragstyper

• Ambulansetjeneste (HFet v/ambulanseavd.)
• Syketransport (HFet v/Pasientreiser)
• Skyss av helsepersonell (Kommune(r))
• Inkludert ambulerende legekontor
• herunder nødvendig utrykning øhjelp

• Andre (HRS, Politiet, Brann o.l)



Regelverk  - Akuttmedisinforskriften 

• Akuttmedisinforskriften
• https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-231 
• HOD merknader:  Rundskriv I-5/15  

https://www.regjeringen.no/contentassets/bde3821703d44038a98b80923a1
083ef/rundskriv_akuttmedisinforskriften_300415.pdf 

• § 11:  Ambulansebåter som yter ambulansetjenester skal i tillegg til båtfører 
være bemannet med minst én person med autorisasjon som 
ambulansearbeider
• § 6, bokstav C: Kommunens ansvar innebærer blant annet å sørge for at lege 

og/eller annet helsepersonell umiddelbart er i stand til å rykke ut når det er 
nødvendig for å yte forsvarlig/øyeblikkelig hjelp. Kommunen må sørge for en 
forsvarlig transportordning.



Regelverk  - samordning 

• Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med 
syketransport og transport av helsepersonell
• https://lovdata.no/forskrift/2004-02-17-408 



Ambulansebåter Helse Midt-Norge RHF
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Ambulansebåter Helse Møre og Romsdal HF

• AMBU, Sande. Ambulanse/Samfunnsbåt

• Norskyss, Haramsøy (Ålesund). Ambulanse/Samfunnsbåt

• Øyvon, Harøy (Ålesund). Ambulanse/Samfunnsbåt

• Dr. Riiber, Aukra. Ambulanse/Legeskyssbåt

• Øyvakt, Smøla. Ambulanse/Legeskyssbåt

Ambulansetjeneste (HFet v/ambulanseavd.)
Syketransport (HFet v/Pasientreiser)
Skyss av helsepersonell (Kommune(r)
Inkludert ambulerende legekontor
Pendlerrute, brannberedskap, skolerute, veterinær, kraftverk (kommune)
 Andre (HRS, Politiet

Stor variasjon på kommunal bruk: 20-80 %



27.05.2021 11

Sande Haram

Sandøy Aukra

Aukra-Mordalsvågen 10 min
Sandøy-Mordalsvågen 30 min
Sandøy-Ålesund 40 min
Smøla- Kristiansund 35 min
Haramsøy-Ålesund 30 min
Kvamsøy-Larsnes 10 min Smøla



Fergefylket Møre og Romsdal 
25 fergesamband

Beredskapsferger:

Folkestad-Lauvstad   (Vanylven)

Eidsdal-Linge  (Geiranger)

Åfarnes-Sølsnes (Rauma)

Hareid –Sulesund

Sykkylven-Magerholm

Aukra-Hollingsholm

Solholmen-Mordalsvågen (Molde)

Opsjon på beredskapsferger i alle nye anbud.

Tradisjonelt har beredskapferger handlet om «Syketransport» 

I fremtiden et felles behov for åpne kommunikasjonsløsninger («Spleiselag»)
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Referat, møte i styringsgruppa 

 

Navn på organet som har møte: 
Styringsgruppe – Morgendagens omsorg – del 3 
Sted: teams 

          

Møte nr.5 - 21 

Møtedato: 19.05.21. 

Kl. 09.00 – 10.30. 

 

 

Beathe Sandvik Meland  

Kristin Strømskag  

Arvid Hammernes  

Magnhild Myrseth, 
Ann-Magritt Glørstad  

Thomas sandvik 

 
Ivar Sæter  
Torny D. Sørlie  

  
 

 
Sted: Teams 
 

 

Møteleder:  

Beathe 
 
Referent: 

Torny  
 

 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

 

24-21 

Godkjenning av referat  
Referat av 21.04.21 ble godkjent. 

B Beathe 

25-21 Erverv av tomt for vei/adkomst for brannbil mot Øst. 
Utvidelsesbehov Bekken og salg av tomt til Dalpro AS.  
Saken går til behandling i kommunestyret 27.05 med forslag om å 
erverve 7406 kvm av gnr 20 bnr 1. 
Frøya kommune selger 4 000 kvm av gnr 20 bnr 42 til DalPro AS 
 
Vedtak i styringsgruppa. 

1. Styringsgruppa tar saken til orientering. 
2. Link Arkitektur ferdigstiller reguleringssak som behandles i 

kommunestyret 27.05.21 
 
 
 
 
 

O 

D 

Thomas 
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26-21 Royalimpregnert kledning.  
Superwood er vurdert som eneste alternativ til Royalimpregnert 
kledning. Dette medfører ekstra kostnad på ca 1,95 mill kr. eks. 
mva. 
Superwood har ca 15-20 års vedlikeholds intervall. 
Forventet leveringstid: 6-8 uker. 
 
Vedtak i styringsgruppa. 

1. Styringsgruppa går for alternativet Superwood, som legges 
inn for bestilling. 

 
 

O 

D 

 

Ivar 

27-21 Byggeprosjektet.  
Status / fremdrift v. Ivar. 

- Fremdrift – i rute. 
- Innsetting av dører, gulv klargjøres for belegg. 
- Lås og beslag i rute. 
- Starter arbeidet med belegningsstein samt solcellepanel 

denne uka. 
- Det skal anlegges vei bak brakkerigg, dette bør samkjøres 

med Ruta. 
- Økonomi: 1,4 mill. i reserve, av disse går 1,3 mill kr til 

innkjøp av Superwood. 
Alle kjente endringer er lagt inn i driftsbudsjett, hvor 
reservepott nå er redusert til kr. 350 000,- 

- Det er satt av 20 mill. kr til løst inventar/utstyr. Enda 
usikkert hvor mye dette vil koste. 4 gode anbud er kommet 
inn. Evalueres av Link Arkitektur. 

- Det er satt av 2,7 mill. kr. til utsmykning 
- Flyttekostnader er ikke medregnet i budsjett. 
- Der er kåret vinnere i fotokonkurransen, som annonseres 

1.06 21. Mange fine bilder, som planlegges brukt i ulike 
arealer som fellesrom og korridorer. To beboere v. 
sykehjemmet har også deltatt i kåring av vinnere. 
 I tillegg ses det på bruk av gjenstander fra museet og 
plassering av disse. 
 

 
Vedtak i styringsgruppa. 

1. Styringsgruppa tar saken til orientering. 
 

 

O 

D 

Ivar 

28-21 Kapasitetsmåling på vann og vanntrykk. 
Rambøll AS er kontaktet for å se på alternative løsninger samt 
kostnader. 
 Avventer svar, Ivar følger opp saken videre. 
 
Vedtak i styringsgruppa 

1. Styringsgruppa tar saken til orientering. 
 

 

O 

D 

Ivar 
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29-21 Evt. 
A. Når blir igangsatt graving for trekkrør langs 

Beinskardveien og Mellomveien gjort ferdig? 
- Opprydding i området pågår i dag 19.05. 
- Siste del av traseen blir tatt før asfaltering. 
-  Det forventes legging av asfalt i uke 23. 
- Videre arbeid bør samordnes med kommunens prosjekt 

vedr. vannledning. Eget møte med entreprenør og 
kommune for å utarbeide felles plan på dette.  
 

 
B. Når kan vi forvente ferdigstilling og åpning av Frøya helse 

og omsorgssenter? Dette med tanke på dato for offisiell 
åpning. 
Komplett bygg ferdig 25.10.21 i hht. fremdriftsplan. 
Det planlegges offisiell åpning med inviterte gjester. 
Alle beboere bør da være flyttet inn. 
Realistisk med offisiell åpning i desember. 
Torny ser på forslag til dato. 

 
 

  

 Neste møte 16.06.21   

 

 



 
 
Revidert budsjett 2021  Vedtatt styrets sak 14/21 
                                                                       Årsmøtets sak 6/21 
 

 

Tekst Økonomiplan 

Budsjett 2021   
årsmøte 261020

Revidert 
økonomiplan 
2021

Revidert budsj 2021 
årsmøte 260421

Revisjonshonorar, avgiftspliktige 3 281 000,00-     -3 281 000 -3 150 000 -3 150 000

Revisjonshonorar kommune 44 198 000,00-   -44 198 000 -42 980 000 -42 980 000

Tilleggsbestillinger fra kommuner 450 000,00-        -450 000

Avgiftsfritt salg -100 000

Refusjon NKRF -100 000 -100 000

Fagdag -150 000 -110 000

Refefusjon andre -200 000

Betaling ansatte vedr mobil

Andre driftsinntekter 1 065 000,00-     -515 000 -710 000

Refusjon sykepenger -200 000 -300 000

Refusjon fødselspenger

Sum inntekter 48 994 000,00-   -48 994 000 -46 840 000 -46 840 000

Faste lønninger 27 500 000,00   27 500 000 27 700 000 27 700 000

Timelønn 570 000,00        570 000 570 000 570 000

Overtid 450 000,00        450 000 460 000 460 000

Påløpne feriepenger 0

Arbeidsgiveravgift 4 550 000,00     4 550 000 4 550 000 4 550 000

AGA påløpte feriepenger

Premie pensjonsordning 7 350 000,00     7 350 000 6 000 000 6 000 000

Premie AFP 0

Overtidsmat etter regning 0

Kantinekostnader 0

Ulykkesforsikring 40 000,00           40 000 45 000 45 000

Gruppelivsforsikring 25 000,00           25 000 25 000 25 000

Sum lønnskostnader 40 485 000,00   40 485 000 39 350 000 39 350 000

Styrehonorar - styrets leder 70 000,00           70 000 60 000 60 000

Styrehonorarer 250 000,00        250 000 230 000 230 000

Tapt arbeidsfortjeneste styret 20 000,00           20 000 20 000 20 000

Sum honorar styret og repskap 340 000,00        340 000 310 000 310 000

Sum andre personalkostnader 1 833 000,00     1 833 000 1 345 000 1 345 000

TOTAL Sum personalkostnader 42 658 000,00   42 658 000 41 005 000 41 005 000

Sum kontorlokaler 3 876 000 3 442 000

Sum Leie maskiner + software IKT 1 229 000 1 047 000

Sum inventar og utstyr 130 000 500 000

Sum Eksterne honorar 1 385 000 1 320 000

Sum kontorrekvisita 330 000 305 000

Sum telefon og nettportaler 647 000 620 000

Sum Reise- og diettkostnader 1 980 000 1 515 000

Sum Reklame og markedsføring 300 000 425 000

Sum kontingenter 402 000 402 000

Sum andre kostnader 150 000 90 000

Ordinære avskrivninger 537 000 500 000

Sum TOTALE driftskostnader 10 966 000,00   10 966 000 10 166 000 10 166 000

Total sum kostnader 53 624 000,00   53 624 000 51 171 000 51 171 000

Driftsresultat 4 630 000,00     4 630 000 4 331 000 4 331 000

Renteinntekter, bank 250 000,00-        -250 000 -300 000 -300 000

Purregebyr, kunder

Bruk av fond 4 380 000,00-     -4 380 000 -4 031 000 -4 031 000

Sum finans 4 630 000,00-     -4 630 000 -4 331 000 -4 331 000

Resultat etter finans -                       0 0 0

Avsatt til fri egenkapital

Avsetning overskudd
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Inntekter 2021 2022 2023 2024 

Alvdal 480 000 485 000 490 000 495 000 

Alstadhaug 958 000 968 000 978 000 988 000 

Bindal 469 000 474 000 479 000 484 000 

Brønnøy 1 065 000 1 076 000 1 087 000 1 098 000 

Dønna 433 000 438 000 443 000 448 000 

Flatanger 387 000 391 000 395 000 399 000 

Folldal 380 000 384 000 388 000 392 000 

Frosta 465 000 470 000 475 000 480 000 

Frøya 773 000 781 000 789 000 797 000 

Grane 448 000 453 000 458 000 463 000 

Grong 548 000 554 000 560 000 566 000 

Hattfjelldal 470 000 475 000 480 000 485 000 

Heim 800 000 808 000 817 000 826 000 

Herøy 505 000 511 000 517 000 523 000 

Hitra 773 000 781 000 789 000 797 000 

Holtålen 440 000 445 000 450 000 455 000 

Høylandet 372 000 376 000 380 000 384 000 

Inderøy 860 000 869 000 878 000 887 000 

Indre Fosen 1 100 000 1 111 000 1 123 000 1 135 000 

Leirfjord 546 000 552 000 558 000 564 000 

Leka 367 000 371 000 375 000 379 000 

Levanger 1 406 000 1 421 000 1 436 000 1 451 000 

Lierne 404 000 409 000 414 000 419 000 

Malvik 1 229 000 1 242 000 1 255 000 1 268 000 

Melhus 1 229 000 1 242 000 1 255 000 1 268 000 

Meråker 508 000 514 000 520 000 526 000 

Midtre Gauldal 804 000 813 000 822 000 831 000 

Namsos 1 225 000 1 238 000 1 251 000 1 264 000 

Namsskogan 357 000 361 000 365 000 369 000 

Nærøysund  1 000 000 1 010 000 1 021 000 1 032 000 

Oppdal 800 000 808 000 817 000 826 000 

Orkland  1 320 000 1 334 000 1 348 000 1 362 000 

Os   440 000 445 000 450 000 455 000 

Osen 404 000 409 000 414 000 419 000 

Overhalla 643 000 650 000 657 000 664 000 

Rennebu 480 000 485 000 490 000 495 000 



Røros 750 000 758 000 766 000 774 000 

Røyrvik 326 000 330 000 334 000 338 000 

Selbu 773 000 781 000 789 000 797 000 

Skaun 804 000 804 000 804 000 804 000 

Snåsa 509 000 515 000 521 000 527 000 

Steinkjer 1 479 000 1 494 000 1 509 000 1 525 000 

Stjørdal 1 453 000 1 468 000 1 483 000 1 498 000 

Sømna 524 000 530 000 536 000 542 000 

Tolga 380 000 384 000 388 000 392 000 

Træna 324 000 328 000 332 000 336 000 

Trøndelag fylkeskommune 5 100 000 5 151 000 5 203 000 5 256 000 

Tydal 395 000 399 000 403 000 408 000 

Vefsn 1 490 000 1 505 000 1 521 000 1 537 000 

Vega  449 000 454 000 459 000 464 000 

Verdal 1 262 000 1 275 000 1 288 000 1 301 000 

Vevelstad 349 000 353 000 357 000 361 000 

Ørland 1 100 000 1 111 000 1 123 000 1 135 000 

Åfjord 625 000 632 000 639 000 646 000 

Honorar kommuneoppdragene -42 980 000 -43 426 000 -43 879 000 -44 335 000 

Honorarer andre oppdrag -3 150 000 -3 245 000 -3 343 000 -3 444 000 

Øvrige inntekter -710 000 -732 000 -754 000 -777 000 

Sum driftsinntekter -46 840 000 -47 403 000 -47 976 000 -48 556 000 

Utgifter         

Lønnskostnader 39 350 000 40 531 000 41 747 000 43 000 000 

Godtgjøring til styret 310 000 320 000 330 000 340 000 

Andre personalkostnader 1 345 000 1 386 000 1 428 000 1 471 000 

Andre driftsutgifter 10 166 000 10 471 000 10 786 000 11 110 000 

Sum driftutgifter 51 171 000 52 708 000 54 291 000 55 921 000 

Driftsresultat 4 331 000 5 305 000 6 315 000 7 365 000 

Sum finans -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

Bruk av fond -4 031 000 -5 005 000 -6 015 000 -7 065 000 

Resultat etter finans 0 0 0 0 
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Overhalla kommune Per Olav Tyldum  

Rennebu kommune Ola Øie   

Røyrvik kommune  Bodil Haukø 

Selbu kommune Tanja Fuglem  

Skaun kommune Gunn Iversen Stokke  

Snåsa kommune  Rolf Sturla Velde 

Steinkjer kommune  Stein Erik Aalberg 

Stjørdal kommune Nelly Anita Lian  

Tolga kommune  Knut Sagbakken 

Træna kommune Jan Helge Andersen  

Trøndelag fylkeskommune Steinar Aspli  

Tydal kommune Jens Arne Kvello  

Vefsn kommune Magnus Myrvoll  

Verdal kommune  Anne Grete Valbekmo 

Vevelstad kommune Lillian Solvang  

Åfjord kommune Vibeke Stjern  
 
 
 
Fullmakt: 

Lierne kommune                       Hege Nordheim-Viken Høylandet kommune     
 
Forfall:  
Lierne kommune Bente Estil Jørn Ove Totland 
Sømna kommune Hans Gunnar Holand Liv Marit Haraldsvik Reitan 
   
   
   
   
   
Hitra kommune Bjørg Reitan Bjørgvik Terje Støland 
Røros kommune Isak Veierud Busch Christian Elgaaen 
Vega kommune Andre Møller Hilde Sprækenhus 
Ørland kommune Finn Olav Odde Ogne Undertun 
   

 
 
Møtte ikke:  
 
 
Årsmøtet hadde 49 medlemmer med 103 stemmer av 116.  
 
 
 
For øvrig deltok i møtet; 
 
Styret:  Hans S.U. Wendelbo styreleder 
 Anne Birgitte Sklet styremedlem 
 Eva Lundemo Fosmo styremedlem 
 Oddvar Fossum styremedlem 
 Torbjørn Måsøval styremedlem 
 Arve Gausen  styremedlem (ansattes representant) 
 
 
Administrasjon: Arnt Robert Haugan Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA  
 Unni Romstad Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA   
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Saksliste: 
 
SAK 01/21 GODKJENNING AV INNKALLING 
 

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 18.02.2021, saksliste ble sendt kommunene den 
26.03.2021 og møtebok den 13.04.2021. 
 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes 
 
 

 
SAK 02/21 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 
 

Forslag fremmet i møtet: 
 
Referent: Unni Romstad  
Underskrift protokoll: Jan H Andersen og Kristin Langtjernet 
 
Vedtak: 
 
Forslag fremmet i møtet vedtatt. 
 
 

SAK 03/21 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
  

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.  
 
Vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes 
 

 
SAK 04/21  ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER 
 

Vedtak: 
 
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 
 
 
  Behandling i årsmøte 26.04.2021 

 
Saker nevnt fra styreleder: 

• Koronapandemien og hvordan denne påvirker gjennomføring av styremøter, 
reiseaktivitet og kompetansevedlikehold i selskapet 

• Formalisering av avtaler (kompetanse og rekruttering) og miljøsertifisering 
• Utvikling av honorar til eierkommuner, effektivisering av tjenesteproduksjon og kvalitet 

i leveranser 
• Ivaretakelse av gitte styringssignaler 
• Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte 
• God og konstruktiv dialog mellom administrasjonen og styret 
• Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen 
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Daglig leder orienterte kort om: 

• Status relatert til mål i vedtatt strategiplan for Revisjon Midt-Norge SA  
▪ Samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører (eks 

Statsforvalteren) 
▪ Samfunnsansvar og miljøsertifisering 
▪ Digitalisering (effektivisering) 
▪ Personalpolitikk 

• Tilpasninger til korona-pandemien; selskapet har fått gjennomført sine oppgaver på en 
god måte 

           
           
              Digitaliseringsprosjektet i samarbeid med Atea ble presentert av Mathias Kirkerud og  
          Gunnar Haave Haugum fra Revisjon Midt-Norge SA 

 
 

SAK 05/21   ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020  
 
 
Vedtak: 

             Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2020 med de disposisjoner som er foretatt.  
                     Årets overskudd avsettes til disposisjonsfond.          

 
 
SAK 06/21 REVIDERT BUDSJETT 2021 
     
     
     Vedtak:  
                      Årsmøtet vedtar revidert budsjett for 2021      
 
 
SAK 07/21 ORIENTERING OM ØKONOMIPLAN 2021-2024 
 
 Vedtak: 
  
         Årsmøtet tar utkast til økonomiplan 2021-2024 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Jan H Andersen             Kristin Langtjernet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Protoko l l  Å rsmøte  Rev is jon  Mid t -Norge SA 26.04.2021                                   S i d e  5 | 5 

Rett avskrift 
 
 
Unni Romstad 
 
 
 
 
 
 
Utskrift sendt: Medlemskommunene 



Signers:

Name

This document package contains:
-  Closing page (this page)
-  The original document(s)
 - The electronic signatures. These are not visible in the 
document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.

Method Date

Protokoll årsmøtet RMN SA 260421

Romstad, Unni
Andersen, Jan Helge
Langtjernet, Kristin

2021-04-28 08:41
2021-04-28 09:00
2021-04-28 08:51

BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID













































www.dalpro.no DalPro AS, Hammerstadveien 1, 7250 Melandsjø

PROTOKOLL
GENERALFORSAMLING I DALPRO HOLDING AS

Organisasjonsnummer: 925 153 303

Den 31.05.2021 kl 12:00 ble det avholdtordinær generalforsamling i DalProHoldingAS.
Sted: Hammerstaddalen, 7250 Hitra.

Følgende 10 sakervar til behandling:

1. Åpning av møte ved styreleder Ove Haugen, og opptak av fortegnelse over

møtende/deltakende aksjeeiere.

Styreleder Ove Haugen ønsket velkommen klokken 12:01.

Til stede fra Hitra kommune: Ordfører Ole L. Haugen (4476 aksjer)

Til stede fra Frøya kommune: Ordfører Kristin Furunes Strømskag(4300 aksjer)

Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

Til stede fra styret: Ove Haugen, Heidi Taraldsen, Billy Fredagsvik, Kolbjørn Ulvan ogSvein Holm.

Til stede fra administrasjonen: Ole-Morten SørvigogThea Haugen.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)

Vedtak: Styreleder Ove Haugen velges til møteleder,
Daglig leder Ole-Morten Sørvig velges til sekretær.
Til å signere protokoll velges begge ordførere, samt styreleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkalling, dagsorden, eller dokumentasjon sendt generalforsamlingen
før møtet. Generalforsamlingen erklæres for lovlig satt.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

4. Årsrapport om tiltakene for 2020

Årsrapport om tiltakene lagt fram av daglig leder Ole-Morten Sørvig. Det har i 2020 vært 7
overgangertil jobb fra AFT tiltaket som gir 33% overgang til arbeid eller utdanning.

I 2020 var det2 VTA ansatte som valgte å si opp sin stilling grunnet helsemessige omstendigheter.
DalPro har jobbet strategisk og systematisk for å øke innsøk til VTA, og på et tidspunkt hadde DalPro
mange på venteliste. I September 2020 fikk man, for første gang i DalPros historie, tildelt 5 nye VTA
plasser. Flere fikk dermed muligheten til å øke sin stillingsprosent ogfem nye fikk ansettelse i tiltaket.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving,
regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om
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økonomisk støtte gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å
mestre krav og omstilling i arbeidslivet. I februar 2020 ble DalPro tildelt midler fra
kunnskapsdepartementet for å tilby 6 lokale bedrifter kompetansepluss kurs. Omorganiseringen av
organisasjonen med kursavdeling er gjennomført med egen avdelingsleder. Avdelingsleder
underviser, samt har ansvar for organisering og gjennomføring etter de retningslinjer som er satt av
kompetanse Norge. Fra 01.01.2021 blir kursavdelingen flyttet til DalPro Utvikling AS.

Høsten 2019 ble vi tildelt midler for å opprette en nettside som skal informere om nettvett til
grupper som er spesielt sårbare. En slik side med digital opplæring vil også ha stor overføringsverdi til
tiltakene VTA og AFT. Nettsiden www.nettkunskap.no ble ferdigstilt i 2020.

Vedtak: Generalforsamlingen tar orienteringen og årsrapport attføringtil etterretning.

5. Godkjenning av årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning for 2020

Det ble gitt en gjennomgang av årsberetning og årsregnskap for 2020 i konsernetved daglig leder
Ole-Morten Sørvig.

Omsetningen i 2020 var rekordstor med 27.876.988.-og gav et samlet overskudd på 2.322.360.-. Av
dette utgjør salget av Øvervollen 1.3 millioner (etter fratrekk av gjenstående avskrivninger,
meglerhonorar, og diverse som måtte settes i stand), og ca. 1 million er driftsoverskudd. Den
økonomiske framgangen fortsetter med 5,8 millioner i økte inntekter og en forbedring i resultat på
4.1 millioner siste to år. Målet til DalPro AS er ikke å generere størst mulig overskudd, men over tid
ha en sunn økonomisk drift slik at vi får gitt flest mulig tilbud om et godt arbeidsliv. Salget av
Øvervollen gjorde at likviditeten i selskapet ble ytterligere styrket.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapetfor 2020 i DalPro Holding AS, DalPro AS og
DalPro Utvikling AS, med et samlet overskudd på NOK 2.322.360.-,og en egenkapital på NOK
11.721.753,-. Generalforsamlingen godkjenner videre styrets årsrapport og revisors beretninger for
driftsåret 2020.

6. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak: Det ble enstemmig vedtattå holde honorar pr styremøte til NOK 2500,-for
styremedlemmer. Styreleder honoreres med NOK 50 000,- pr år.

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at revisor honoreres etter regning.

8. Styrevalg

Vedtak:
Til å representere Hitra kommune som styremedlem i perioden 2021 –2023 velges Ove Haugen, og
som varamedlem Randi Storsve Lundquist. Det ble i tillegg utstedt et nyvalg som resulterte i en
endring i representasjonen ved at Synøve Aukan blir styremedlem og Kolbjørn Ulvan blir varamedlem
ut sine perioder.

Til å representere Frøya kommune som styremedlem i perioden 2021 –2023 velges Geir Egil Meland,
og som varamedlem Aleksander Søreng.

Til styreleder for ett år velges Ove Haugen.
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Styret består for det kommende året av: Ove Haugen (leder), Tone Måsøval (nestleder), Synøve
Aukan (styremedlem), Geir Egil Meland (styremedlem) og Svein Holm (ansattes representant).

Varamedlemmer: Randi Storsve Lundquist, Billy Fredagsvik, Aleksander Søreng,Kolbjørn Ulvan, og
Janne Sirivik.

Alle valg var enstemmige.

9. Budsjett 2021

Budsjettgjennomgang 2021 av daglig leder Ole-Morten Sørvig.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettene for DalPro Holding AS, DalPro AS og DalPro
Utvikling AS for 2021.

10. Saker som fremmes av eierne

Ingen saker ble fremmet av eierne. Daglig leder ga på forespørsel en kort orientering om status og
fremdrift ift. nytt vaskeribygg på Frøya og planlagtopprettelse av nytt selskap, «Godt fra Øyriket»,
som legges under DalPro HoldingAS. Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Generalforsamlingen ble hevet kl 14.05.

Hammerstaddalen, 31.05.2021

Ole L. Haugen Kristin Furunes Strømskag Ove Haugen
Ordfører Hitra kommune Ordfører Frøya kommune Styreleder i DalPro HoldingAS

_________________________ _________________________ _________________________



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1303    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 
 Status i arbeidet med strategisk næringsplan 

 Status Covid-19.  

 Sommer og beredskap.  

 Status uønsket hendelse.  

o Status teknisk utsyr i kommunale bygg, strategi for oppgradering av termostater. 

 Trusler BV tjeneste og helsestasjon.  

 Styringsgruppa for naturinformasjonssenter har hatt møte og kommer med en politisk sak i 

august. (Froankonseptet) 

 SAR helikopter- jobber med å kartlegge landingsplasser, spesielt i øyrekka.  

 Status brannsamarbeidet. 

 Brannveien inn til helsehus på Bekken. 

 Kirkegårdene, vedlikehold  

 Andre orienteringer i møte 

 Økonomidebatt – egne dokumenter på dette, herunder også VAR utviklingen. Økonomisjefen 

sender ut egen epost med relevante dokumenter og opplegg og regi for dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1304    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

Grunngitt spørsmål: 

 

Frøya senterparti har noen spørsmål og funderinger ang den nye barnevernsreformen 

som vi ønsker svar på i neste kommunestyre om mulig. 

 

Barnevern 

 
Barnevernreformen 01.01.2022 

 

Hvordan tenker Frøya kommune å håndtere den nye barnevernreformen?  Har vi oversikt over hva det 

vil koste kommunen å drifte barnevernstjenesten i forhold til i dag? 

 

Reformen vil overføre mer ansvar til kommunene, og med det betydelig større økonomisk ansvar. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hadde et webinar den 23.04.21. med 

barnevernsreformen som tema. Der fikk vi informasjon om reformen, og det er helt klart at dette vil 

bety en stor endring i forhold til hvordan barnevernet driftes i dag. 

.  

En av hensiktene bak reformen er: 

«Økt finansieringsansvar for barneverntiltak gir intensiver til økt forebygging og tidlig hjelp» 

 

Ny barnevernlov tydeliggjør at kommunen som helhet har ansvar for barnevern, og ikke bare 

barneverntjenesten. 

 

Barnevernsreformen skal føre til en «tydelig ansvarsdeling mellom stat og kommune». 

 

Dette vil bety: 

 betydelig økt økonomisk ansvar for kommunen 

 Betydelig økte priser for fosterhjemstjenester da refusjonsmidlene opphører for bruk av 

fosterhjem 

Kompensasjonsordningen regjeringen legger opp til over rammetilskuddet vil føre til store forskjeller 

mellom kommunene. Små kommuner vil sannsynligvis komme dårligere ut enn store. Sitat fra 

foredragsholder i Bufdir: «dette kan se dystert ut.» 

 

Frøya Senterparti ber om at det settes fokus på hvordan vi skal drifte barnevernstjenesten fra 2022. Vi 

må forberede oss godt så vi ikke havner i en situasjon der vi ikke klarer å ivareta de barna og de 

familiene som trenger hjelp. Som vi ser av årsmeldingen er stort trykk på barnevernstjenesten, der 94 

barn har hatt kontakt med tjenesten, de har mottatt 61 bekymringsmeldinger og det ble gitt 61 



omsorgs- og hjelpetiltak gjennom 2020. Vi trenger en god barneverntjeneste, og vi må ha stort fokus på 

lavterskeltilbud og tidlig innsats for å forebygge behov for inngripende tiltak. 

 Har Frøya kommune en strategi/plan for hvordan barnevernstjenesten skal driftes fra 2022? 

 Har Frøya kommune oversikt over de økonomiske konsekvensene ved å ha et godt barnevern 

etter at reformen trår i kraft? 

 Hva er de økonomiske rammene for kommunen, og hvor mye blir refundert og tilført fra staten 

i dag? 

 

Vennlig hilsen 

Lene Dahlø Skarsvåg 

Gruppeleder Frøya senterparti  

 

 

Interpellasjon fra R: 

 

Helse- og omsorgsdepartementet hadde i forbindelse med nasjonal ramme for vindkraft ingen 

merknader i sitt høringssvar. Folkehelseinstituttet-FHI innrømmer at det kreves gode prospektive 

studier om helsekonsekvenser rundt vindkraftverk.  De mangler midler til en studie, men FHI har 

heller ikke de siste 12 år gjort noe fremstøt for studier eller krevd at vindkraftindustrien gjennomfører 

studier som eventuelt viser at deres produkt, vindkraftverk med stadig større turbiner, ikke er 

helseskadelig.  

Det er bra at Frøya ordføreren aktivt deltar i Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner 

– LNVK og krever en løsning på høy-intens blinkende hinderlys på turbiner over 150 meter, da det er 

mange som plages av lysblinkene.  

Infrastøyen som turbinblad skaper med kraftige 5. generasjoners overtoner, bærer langt og resonerer i 

hus. I vindkraftområder verden over sliter folk med dårligere nattesøvn og redusert helse etter at 

vindkraftverk er reist i deres nærområder. 

Pilotstudien fra SYTe i Finland 2016-2019 viser tre ganger flere alvorlige helseplager for de som bor 

innenfor 15 kilometer av ny-oppsatte vindkraftverk i.f.t. de som bor lenger unna. Denne pilotstudien gir 

grunnlag for å gå videre med studier om man hedrer føre-var prinsippet.  

Argumentet til vindkraftindustrien, at folk tenker seg syke av infrastøy fra vindturbiner svekkes i 

pilotstudien, da ca. 5% mente deres ny-oppståtte helseplager kunne skyldes de nye vindkraftverk.   

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE krever ikke helsekonsekvensutredninger-HKU av utbygger 

før de gir konsesjoner til vindkraftverk.   

Teknisk Ukeblad fremmer en studie fra VTT som Olje- og energidepartementet-OED som klageinstans 

støtter seg til. Studien baserer seg på 10 minutters lyttetester og brukes som argument for å avvise krav 

om HKU rundt planlagte Gismervik vindkraftverk i Tysvær kommune.       

Når det ikke finnes kvalitetssikrede studier, kan OED referere til VTT lyttetesten som National Wind 

Watch i USA beskriver slik: «The listening tests were designed to imply that those who complained about 

wind turbine noise were liars.»     

Rødt Frøya ber om at Frøya kommune søker om samarbeid med Institutt for samfunnsmedisin og 

sykepleie ved NTNU om en helsestudie av folk som bor nær ny-oppsatte vindkraftverk i Norge.  

Rødt Frøya ber at halvparten av utbyttet, ca. 2.5 millioner kroner som Frøya kommune har fått fra sine 

2.49 % av aksjene i TrønderEnergi i 2020, brukes til helsestudien. 

 

 



 

 

 

Orienteringer: 

 
22.juli-markering i Sletta kirke. 

Frøya kommune hadde møte med OECD. Invitert til å gi innspill til rapport om norsk økonomi og 

spesialkapittel om bolig 7.juni. 

Arbeidet med tunnelutbedring. 

Nasjonalt havbruksjubileum 28.mai.  

Generalforsamling Dalpro 31.mai. 

Utdeling Drømmestipend til Gils Rooker 3.juni. 

Møte politimester Nils Kristian Moe sammen med Hitra kommune 8.juni. 

Arena Trøndelag 9.-10. juni. 

Interkommunalt politisk råd 11. juni, Lakseregionen.  

Kraftsituasjonen - må følges opp regionalt. 

Dyrøy ferjeleie, første møte 17.juni. 

AtB - hurtigbåtanbudet 2024. 

Arbeidet med båtambulanse og regelverk. 

Samarbeidsutvalget Frøya og Hitra kommuner 23.juni.  

LNVK - arbeidet med lyssetting ved vindkraftverk.  

Dialogmøte med fylkeskommunen angående regional plan for arealbruk og regional plan for 

verdiskaping 25.juni.  

Trøndersk matfestival 29.-31.juli i Trondheim og «Et sted nær deg» lokalt 5.-7.august. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTVIDET SAMARBEID LEGEVAKT SOMMEREN 2021  

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret støtter kommunedirektørens vurderinger, og ber om følgende; 

 

Kommunedirektøren oppretter dialog med Hitra kommune, Legevakssentralen i 

Orkdalsregionen (LIO) og St.Olav og ber om muligheter for bistand på legevakt for 

sommeren 2021. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Legevakten i Orkdalsregionen (LIO) er et felles tilbud for kommunene Orkland, Skaun, 

Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya.  

 

For kommunen Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim har legevakten i 

Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger 

og høytider. 

 

Frøya og Hitra kommune er tilknyttet LIO fra 20.00 – 08.00 på hverdager og fra 20.00 – 

10.00 i helger og høytider.  

 

Frøya og Hitra kommuner har i tillegg samarbeidet om interkommunale legevakttjenester som 

et supplement til samhandlingsavtale om legevakt LiO. Frøya og Hitra deler legevakt 

annehver uke fra 16.00 – 20.00 på hverdager og fra 10.00 – 20.00 i helger og på høytider.  

 

21.05.21 fikk administrasjonen en tilbakemelding vedr arbeidssituasjon for legegruppen ved 

Frøya legekontor fra tillitsvalgt i legeforeningen.  

 

Det er kjent at fastlegeordningen har vært under et stort press over lang tid pga økende 

oppgaveoverføring og ansvar uten følgende økning i antall fastleger i landet.  

Dette har medført et sterkt arbeidspress som igjen har gjort at leger søker seg bort fra 

fastlegeyrket og ordningen er nå såpass presset at det er en reell fastlegekrise nasjonalt. Frøya 

har hatt en økning i antall hjemler de siste årene men likevel opplever legene at tiden ikke 

strekker til.  

 



Over flere år har det vært vanskelig å få til gode vikarer ved ferier og foreldrepermisjoner som 

ofte har endt i stor andel med leger fra viakrbyrå med kortere vikariater og med varierende 

kompetanse. 

  

Situasjonen er nå at en lege i foreldrepermisjon uten at en vikar er på plass igjen. Med en 

presset arbeidshverdag i utgangspunktet, melder de at at de ikke har kapasitet til å ivareta 

1000 pasienter ekstra fordelt gjenværende leger.  

 

I henhold til Rammeavalen ASA 4310 pkt 13 og 14 har ikke legene ansvar for å dekke 

kollegialt ved slik type fravær. Legene har en plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til våre 

innbyggere i kommunen, men situasjonen er nå at 1000 pasienter ikke har en lege å henvende 

seg til for ikke-akutte problemstillinger. 

  

Med bakrunn i henvendelsen fra tillitsvalgt fra legeforeningen ble det gjennomført et møte der 

vi kom fram til løsninger som kunne avhjelpe på kort sikt og lang sikt. Et av de kortsiktige 

tiltakene er en forespørsel til LIO om de kan ta hele eller deler av legevakten i 

sommeravviklingen. 

 

Det er også et langsiktig tiltak om økning av fstlegehjemmel. Dette vil det komme egen sak på 

i august.  

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har over flere år slitt med å rekruttere fastleger til vikariater ved Frøya 

legekontor. Fordelen har vært at de leger vi har er stabilie og det har vært liten utskifting. Vi 

må imidlertid legge til rette for løsninger slik at vi tar vare på og beholder de fastleger vi 

har.Vi som kommune, som har et ansvar for å sørge for legetjenester til innbyggerne, trenger 

en velfungerende og stabil fastlegeordning. 

 

For å ivareta og bistå i fastlegenes totale arbeidsbelastning vurder kommunedirektøren det 

som hensiktsmessig at vi ser på løsningen på hvordan vi kan bruke de samlede legeressurser 

på en bedre måte. Og som et strakstiltak vurderer kommunedirektøren at med å avhjelpe 

vaktbelastningen i legevakt med å inngå et utvidet samarbeid med LIO for sommeren vil vi ta 

av litt for belastningen.  

 

Innbyggernes trygghet, og faglig forsvarlighet ligger alltid til grunn for slike vurderinger. 

Felles samarbeidsutvalg for legetjenesten Hitra/Frøya, har gjort en kartlegging av hvilke 

henvendelser befolkningen kommer med i tiden lokal legevakt er åpen. Kartleggingen viser at 

de aller fleste henvendelser kunne vært håndtert i legekontorenes åpningstid eller kan avventes 

til dagen etter og i ordinær åpningstid for legekontorene. Det er heller ikke et stort antall av 

henvendelser per ettermiddag/kveld. Alt av akutt sykdom håndteres av ambulanse og gjerne 

med en direkte overføring til StOlav for vurdering der.  

Vurderingen er derfor at en overføring av legevaktstimer fra lokal til regional legevakt er 

innenfor forsvarlighetens rammer, men krever en god samhandling på kapasitet for 

ambulansetjeneste, noe vi vil gå i dialog med St Olav på. 

 

Avstand til nærmeste sykehus er også et element som har endret seg betydelig det siste året. 

Per nå ligger vi på en kjøretid til sykehus som er på linje med flere av de andre kommunene i 



LIO-samarbeidet. Ett eksempel er Surnadal kommune, med lik reisevei som Frøya. Surnadal 

har kun 2 timer lokal legevakt på helg, all øvrig tid forholder innbyggerne seg til LIO. 

 

Det bør nevnes at dagens vaktbelastning for våre lokale leger er lokal legevakt (annenhver 

uke Hitra – Frøya), bakvakt for leger under utdanning (LIS1), kommunens vakter i LIO-

samarbeidet (uten avkortning for at vi har lokal legevakt), og bakvaktsfunksjon også i LIO 

dersom behov for utkalling av flere leger. Dette er en uforholdsmessig belastning på 

gjenværende leger når også flere av våre stabile leger ikke deltar i vakt grunnet alder eller 

andre oppgaver/årsaker. 

 

Sett i lys av disse vurderingene synes det som formålstjenlig å se på en midlertidig løsning for 

sommeren, slik at vi beholder de stabile legekreftene vi har, uten å risikere at vi mister 

arbeidskraft grunnet arbeids- og vaktbelastning. 

 

Kommunedirektøren anbefaler at det innledes dialog med Hitra og St.Olav opp i mot 

interkommunal legevakt da dette vil være med på å sikre faglig forsvarlighet for innbyggerne. 

 

Økt ugift (økt betaling til LIO mv) som følge av dette tiltaket dekkes innenfor legetjenestens 

rammer. 
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TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2021  

 

Forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

I henhold til årshjulet for økonomi og budsjett skal det avlegges økonomisk tertialrapportering i juni 

og oktober. I tillegg skal det avlegges økonomistatus til FSK og KST i mars, august og desember. 

Årsregnskap rapporteres i mai i påfølgende år.   

 

Vurdering: 

 
Med ny programvare, «FRAMSIKT» har digitaliseringen innenfor budsjett og økonomi gitt en nye 
verden hva gjelder å få god oversikt, styring og oppfølging med budsjett og regnskap. Dette gjelder 
både ute i tjenestene, rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå. 
 
Årets første tertialrapport er derfor heldigital – dvs at den enkelte, hvor som helst i verden, kan få et 
godt innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.  
 
Denne første tertialrapporten er noe begrenset i omfang og dybde. Her må vi prøve oss litt frem, for 
å få til den rapporten som er ønskelig og mest formålstjenlig og forståelig. Denne digitale utgaven 
av tertialrapporteringen kan skreddersydd etter de behov man har.  
 
Derfor ber Kommunedirektøren om tilbakemelding på om denne rapportens skjema, 
sammenligninger og vurderinger er forståelig og gir den informasjon man ønsker/søker. På dette 
grunnlag vil nok 2. tertialrapport som kommer i september være mer omfattende. 
 



En kort oppsummering av driften på rammeområdene etter første tertial viser at vi har et 
merforbruk på kr 8,5 millioner.  
 
Merforbruk på rammeområdene skyldes i hovedsak:  

 Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse 
ekstra koronakostnadene er pt ikke klarlagt.  

 Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge 
manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr. 

 Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra ST. 
Olavs. Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr. 

 En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er 
midlertidig «finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne 
bevilgninger og fond. Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette ca 3,0 mill kr.  

 Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt 
regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT og utgjør om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og 
refusjoner som kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. 
tertialrapportering.  

 
Ser man på totalregnskaper for kommunen første tertial har vi et Netto driftsresultat på minus 2,77 
mill kr. (se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden. 
 
Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % 
på korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 
2020, var korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %.  
 
Det er gledelig å se at langtidsfraværet er redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i 
samme periode med 3,1 % kan i all hovedsak kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb 
med karantene og smitte.   

 

Linken til tertsialrapporten finner du på vår hjemmeside under POLITIKK og Flisen 

«Dokumenter for politikere». 

 

https://pub.framsikt.net/2021/froya/mr-202104-tertfr/ 
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Forord 
 
Med ny programvare, «FRAMSIKT» har digitaliseringen innenfor budsjett og økonomi gitt en nye verden 
hva gjelder å få god oversikt, styring og oppfølging med budsjett og regnskap. Dette gjelder både ute i 
tjenestene, rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå. 

Årets første tertialrapport er derfor hel-digital – dvs at den enkelte, hvor som helst i verden, kan få et 
godt innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.  

Denne første tertialrapporten er noe begrenset i omfang og dybde. Her må vi prøve oss litt frem, for å få 
til den rapporten som er ønskelig og mest formålstjenlig og forståelig. Denne digitale utgaven av 
tertialrapporteringen kan skreddersys etter de behov man har. Derfor ber Kommunedirektøren om 
tilbakemelding på om denne rapportens skjema, sammenligninger og vurderinger er forståelig og gir den 
informasjon man ønsker/søker. På dette grunnlag vil nok 2. tertialrapport som kommer i september 
være mer omfattende. 

En kort oppsummering av driften på rammeområdene etter første tertial viser at vi har et merforbruk på 
kr 8,5 millioner.  

Merforbruk på rammeområdene skyldes i hovedsak:  

 Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse ekstra 
koronakostnadene er pt ikke klarlagt.  

 Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge av 
manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr. 

 Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra St Olavs. 
Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr. 

 En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er midlertidig 
«finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne bevilgninger og fond. 
Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette utgjør ca 3,0 mill kr.  

 Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt 
regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT på om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og refusjoner som 
kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. tertialrapportering.  

Ser man på totalregnskaper for kommunen første tertial, har vi et Netto driftsresultat på minus 2,77 mill 
kr. (Se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden). 

Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % på 
korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 2020, 
var korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %. Det er gledelig å se at langtidsfraværet er 
redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i samme periode med 3,1 % kan i all hovedsak 
kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb med karantene og smitte.   

  Sistranda dato: 4. juni 2021 

  

Roger A. Antonsen                                                                                        Beathe Sandvik Meland 

Økonomisjef                                                                                                   Kommunedirektør 
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Innstilling til vedtak 
Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

Totaloversikt økonomi 
Beløp i 1000       
 Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Budsjett 

2021 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Sentrale inntekter -120 010 -141 144 21 134 -360 175 -360 175 0 
Netto finansutgifter og inntekter 13 156 11 855 1 300 68 492 68 492 0 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -952 -1 781 829 -2 858 -2 858 0 
Til disposisjon -107 807 -131 070 23 263 -294 541 -294 541 0 

Fellestjenester 14 112 16 279 -2 167 40 149 40 149 0 

Oppvekst 40 829 41 314 -485 113 654 113 654 0 

Helse og mestring 52 597 54 783 -2 186 144 174 144 174 0 

Kultur og idrett 2 607 1 892 716 7 342 7 342 0 

Teknisk 7 532 11 595 -4 063 18 351 18 351 0 

Inntekter 0 26 -26 -29 009 -29 009 0 

Finans -40 270 -310 -120 -120 0 

Sum disponering 117 637 126 158 -8 521 294 541 294 541 0 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + 9 830 -4 912 14 742 0 0 0 

 

Kommentarer til tabellen "Totalovesikt økonomi" 
 
Tabellen viser at vi per 1. tertial har et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,91 mill kr. Der inntektene 
utgjør 141,14 mill kr og netto finansutgifter (renter og avdrag på lån) utgjør 11,85 mill kr. (Se tabell 1A). 

Det vil si at vi har 131,07 mill kr til disposisjon.  

Utgiftene (rammeområdene + finans) utgjør 126,15 mill kr. Differansen gir da resultatet på 4,91 mill kr. 

Sammenligner man tallen med budsjettet (per april) har rammeområdene et merforbruk på 8,5 mill kr. 
Som beskrevet i forordet skyldes dette merforbruket på rammeområdene i hovedsak: 

 Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse 
ekstra koronakostnadene er pt ikke klarlagt.  

 Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge av 
manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr. 

 Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra St. 
Olavs. Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr. 

 En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er 
midlertidig «finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne 
bevilgninger og fond. Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette utgjør ca 3,0 mill kr.  

 Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt 
regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT på om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og refusjoner 
som kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. 
tertialrapportering.  

Folkevalgte har et merforbruk per april på 0,15 mill kr. Brannvesenet har et mindreforbruk for 
samme periode på 0,37 mill kr.  

Inntektene ligger 21,13 mill kr over budsjettet, og skyldes blant annet økt rammetilskudd.  
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 Status drift for kommunen (1A) 

Beløp i 1000        
 Regnskap 

2021 
Regnskap 

2020 
Oppr. 

bud. 
2021 

Rev.bud. 
2021 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Forslag til 
budsjettjustering 

Rammetilskudd -56 855 -17 251 -103 014 -103 014 -103 014 0 0 
Inntekts- og formuesskatt -76 713 -389 526 -245 161 -245 161 -245 161 0 0 
Eiendomsskatt -7 576 -8 043 -12 000 -12 000 -12 000 0 0 
Andre generelle driftsinntekter 0 -86 589 0 0 0 0 0 

Sum generelle driftsinntekter -141 144 -501 408 -360 175 -360 175 -360 175 0 0 

        

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

132 052 346 113 323 741 323 741 323 741 0 0 

        
Avskrivinger 0 34 358 29 009 29 009 29 009 0 0 
        

Sum netto driftsutgifter 132 052 380 471 352 750 352 750 352 750 0 0 

Brutto driftsresultat -9 092 -120 938 -7 425 -7 425 -7 425 0 0 

        
Renteinntekter -767 -6 332 -7 030 -7 030 -7 030 0 0 
Utbytter 0 -3 784 -5 000 -5 000 -5 000 0 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-2 124 -9 912 -10 000 -10 000 -10 000 0 0 

Renteutgifter 1 707 16 169 23 882 23 882 23 882 0 0 
Avdrag på lån 13 047 34 404 37 630 37 630 37 630 0 0 

Netto finansutgifter 11 864 30 544 39 483 39 483 39 483 0 0 

        
Motpost avskrivninger 0 -34 358 -29 009 -29 009 -29 009 0 0 
        

Netto driftsresultat  2 772 -124 751 3 049 3 049 3 049 0 0 

        
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

       

Overføring til investering 114 10 916 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-951 2 460 -191 -191 -191 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-6 846 94 749 -2 858 -2 858 -2 858 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk 
i driftsregnskapet 

0 16 626 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning 
av netto driftsresultat 

-7 683 124 751 -3 049 -3 049 -3 049 0 0 

        

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

-4 911 0 0 0 0 0 0 

 

Kommentarer til tabellen "Status drift kommunen"  1A 
 
Første del av tabellen som beskriver driftsinntektene på 141.14 mill kr er beskrevet i kommentarene 
under "Totaloversikt økonomi". Netto driftsutgifter er på 132,05 mill kr. (Se tabell 1B på neste side). 

Brutto driftsresultat inkl bruk av fond er per 1. tertial er 9,092 mill kr.  

Netto finansutgifter 11,86 mill kr er knyttet til avdrag på lån og renterutgifter, samt gevinst på våre fond 
& aksjer på 2,12 mill kr - se rapport fra GRIEG INVESTOR under FLISA "Sentrale kapitler".   
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Summen av Brutto driftsresultat og netto finansutgifter gir Netto driftsresultat på minus 2,77 mill kr. (se 
også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden. 

 

Status drift for tjenesteområdene (1B) 

 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2021 
Regnskap 

2020 
Oppr. 

bud. 
2021 

Rev. 
bud. 
2021 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Forslag til 
budsjettjustering 

Fellestjenester 16 279 42 249 39 648 40 149 40 149 0 0 
Oppvekst 41 314 111 216 113 787 113 654 113 654 0 0 
Helse og mestring 54 783 157 923 144 041 144 174 144 174 0 0 
Kultur og idrett 1 892 8 648 7 843 7 342 7 342 0 0 
Teknisk 11 595 29 917 18 351 18 351 18 351 0 0 
Inntekter 26 15 0 0 0 0 0 
Finans 186 2 017 -120 -120 -120 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto 126 075 351 984 323 551 323 550 323 550 0 0 

        
Herav:        
Avskrivinger 0 9 216 0 0 0 0 0 
Netto renteutgifter og -inntekter 40 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-951 2 053 -191 -191 -191 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-5 065 -5 398 0 0 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

132 052 346 113 323 741 323 741 323 741 0 0 

 

 
 
Befolkningsutvikling 1. Kvartal 2021 
 
  1.Kvartal 

2020 
2.Kvartal 

2020 
3.Kvartal 

2020 
4.Kvartal 

2020 
1.Kvartal 

2021 

Folketall ved 
inngangen av 
kvartalet 

5 151 5 166 5 196 5 181 5 204 

Født 17 21 19 14 14 
Døde 10 8 7 7 17 
Fødselsoverskudd 7 13 12 7 -3 
Innvandring 22 13 12 26 24 
Utvandring 11 5 15 4 21 
Innflytting, 
innenlands 

53 52 71 49 54 

Utflytting, 
innenlands 

56 43 95 53 45 

Nettoinnflytting, 
inkl. inn og 
utvandring 

8 17 -27 18 12 

Folkevekst 15 30 -15 23 9 
Folketallet ved 
utgangen av 
kvartalet 

5 166 5 196 5 181 5 204 5 213 
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År 
 

 

Sentrale kapitler 
 

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 -81 688 -76 713 -4 975 -245 161 -245 161 0 0 
Rammetilskudd -34 324 -56 855 22 531 -103 014 -103 014 0 0 
Eiendomsskatt -3 998 -7 576 3 578 -12 000 -12 000 0 0 
Andre generelle driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Frie disponible inntekter -120 010 -141 144 21 134 -360 175 -360 175 0 0 
 

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 -2 342 -725 -1 618 -7 030 -7 030 0 0 
Utbytte og eieruttak -1 666 0 -1 666 -5 000 -5 000 0 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-3 332 -2 124 -1 208 -10 000 -10 000 0 0 

Renteutgifter 7 958 1 656 6 301 23 882 23 882 0 0 
Avdrag på lån 12 538 13 047 -509 37 630 37 630 0 0 
Avskrivninger 0 0 0 29 009 29 009 0 0 

Sum Finansinntekter/-utgifter 13 156 11 855 1 300 68 492 68 492 0 0 
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Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 
 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Avsetninger og bruk av avsetninger        
Til ubundne avsetninger 714 0 714 2 142 2 142 0 0 
Bruk av ubundne avsetninger -1 666 -1 781 115 -5 000 -5 000 0 0 

Netto avsetninger -952 -1 781 829 -2 858 -2 858 0 0 
 

 
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  14 112 16 279 -2 167 39 648 0 0 
Oppvekst  40 829 41 314 -485 113 787 0 0 
Helse og mestring  52 597 54 783 -2 186 144 041 0 0 
Kultur og idrett  2 607 1 892 716 7 843 0 0 
Teknisk  7 532 11 595 -4 063 18 351 0 0 
Inntekter  0 26 -26 -29 009 0 0 
Finans  -40 270 -310 -120 0 0 

Sum  117 637 126 158 -8 521 294 541 0 0 

 

 
GRIEG INVESTOR - avkastningsrapport per april 2021 
 

 

Avkastningen er per april på 2,02 mill kr. og verdien av totalporteføljen er på 166,39 mill kr, mot 164,27 
per 31.12.20. 
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Skatteinngang per mai 2021 

 
Skatteinngangen per mai på totalt 120,98 mill kr og er med det 42,4 % over 2020 tallene ved samme 
periode. Dvs en økning på 36 mill kr og mot 2019 en økning på 27,26 mill kr. 

  

  2019 2019 Endring 2020 2020 Endring 2021 2021 Endring 

  kr. hittil i året % kr. hittil i året % kr. hittil i året % 

Januar 
33 478 

420 
33 478 420 13,4 27 681 350 27 681 350 -17,3 30 712 000 30 712 000 10,9 

Februar 567 974 34 046 394 10,9 361 604 28 042 954 -17,6 976 383 31 688 383 13,0 

Mars 
27 166 

181 
61 212 575 5,4 27 169 239 55 212 193 -9,8 44 058 617 75 747 000 37,2 

April 1 939 039 63 151 614 4,7 593 580 55 805 773 -11,6 966 115 76 713 115 37,5 

Mai 
30 565 

514 
93 717 128 -0,1 29 149 267 84 955 040 -9,3 44 267 156 120 980 271 42,4 

Juni 940 531 94 657 659 -0,3 1 548 525 86 503 565 -8,6     -100,0 

Juli 
19 692 

717 
114 350 

376 
-2,7 25 416 343 

111 919 
908 

-2,1     -100,0 

August 5 768 159 
120 118 

535 
-2,0 5 600 493 

117 520 
401 

-2,2     -100,0 

September 
33 932 

458 
154 050 

993 
-10,6 38 570 161 

156 090 
562 

1,3     -100,0 

Oktober 6 233 293 
160 284 

286 
-15,7 5 007 282 

161 097 
844 

0,5     -100,0 

November 
24 132 

733 
184 417 

019 
-6,9 

196 443 
350 

357 541 
194 

93,9     -100,0 

Desember 
14 086 

410 
198 503 

429 
-0,3     -100,0     #DIV/0! 

Økning fra 
året før 

  -0,3 %     44,5 %     #DIV/0!   
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Investeringer 2021 

 
  

Prosjekt Navn Budsjett 
Budsjett-
endring 

Budsjett 
inkl. 

endring 
Regnskap Status 

550005 Gamle legekontorene til BAM 9 128 702 0 9 128 702 318 886 Påbegynt 

550008 Digitalisering 787 000 0 787 000 0 
Dig. strategi til 
politisk beh. I 
juni 

551101 Kommunale kaier og bruer 1 000 000 0 1 000 000 0 
Under 
planlegging 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 2 000 000 0 2 000 000 35 018 
Under 
planlegging 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 500 000 0 500 000 46 803 Pågående i TSU 

551352 Kommunale veier 1 000 000 0 1 000 000 0 
Ihht plan fra 
HOAT 

551364 
VANNFORSYNING SISTRANDA-
NORDSKAGET 

10 000 000 0 10 000 000 349 415 
Under 
planlegging 

551371 REHABILITERING FROAN KAPELL 2 500 000 0 2 500 000 0 
Overført Den 
Norske Kirke 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 4 000 000 0 4 000 000 6 600 157 Pågående 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 176 500 000 0 
176 500 

000 
79 887 319 Pågående 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 3 450 000 0 3 450 000 4 366 141 Pågående 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 4 000 000 0 4 000 000 528 630 Pågående 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 33 000 000 
-2 500 

000 
30 500 000 71 140 På anbud 

557015 Nabeita RA- Renseanlegg 0 1 500 000 1 500 000 67 830 Pågående 

557016 
Nabeita RA - avløpsledning 
Sistranda-Nordhammarvika 

0 1 000 000 1 000 000 0 
Under 
planlegging 

551452 SANERING AVLØPSANLEGG SULA 3 500 000 0 3 500 000 0 
Under 
planlegging 

551454 NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 3 500 000 0 3 500 000 0 
Under 
planlegging 

551456 
SANERING AV AVLØPSANLEGG 
NORDSKAGET 

8 000 000 0 8 000 000 6 484 
Under 
planlegging 

551495 
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne 
med særskilte behov 

5 000 000 0 5 000 000 5 838 
Under 
planlegging 

551506 
Gjennomgang el-anlegg og 
universell utforming Hallaren kirke 

870 000 0 870 000 0 
Overført Den 
Norske Kirke 

551525 
Uteområdet i Sistranda 
sentrum/Torvet 

2 500 000 0 2 500 000 3 049 
Under 
planlegging 

551544 Sklie 100 000 0 100 000 603 På anbud 

551554 
Bygningen til kommunenes 
anleggsavdeling på Nabeita 

14 000 000 0 14 000 000 92 931 På anbud 

551563 Anleggsutstyr 2 350 000 0 2 350 000 0 På anbud 

551568 Gammelskolen Sistranda 870 455 0 870 455 91 989 På anbud 
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Prosjekt Navn Budsjett 
Budsjett-
endring 

Budsjett 
inkl. 

endring 
Regnskap Status 

551574 Ny PaloAlto hovedbrannmur 650 000 0 650 000 485 582 Anskaffet 

551575 Skjermer og Teams på møterom 100 000 0 100 000 0 
Under 
planlegging 

551577 
Utvidelse av toalett – stellerom for 
pleietrengende barn 

170 000 0 170 000 0 
Under 
planlegging 

551578 
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter 
til uteområdet for m-trinnet 

550 000 0 550 000 3 620 
Under 
planlegging 

551579 Utstyr til Jordmortjenesten 255 000 0 255 000 0 På anbud 

551581 
Oppgradering parkeringsplass 
Sistranda b-skole (park and ride) 

400 000 0 400 000 0 
Under 
planlegging 

551582 
Nordskag oppvekstsenter Ny 
Sovebod 

650 000 0 650 000 12 632 
Under 
planlegging 

551583 
Dyrøy oppvekstsenter - 
Oppgradering og utforming 
uteområde 

1 200 000 0 1 200 000 0 
Under 
planlegging 

551584 
Klemsikring dører Nordskag 
oppvekstsenter 

100 000 0 100 000 0 
Under 
planlegging 

551585 
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset 
barnehage 

500 000 0 500 000 300 880 Anskaffet 

551586 
Registreringssystem for FDV 
(Forvaltning, Drift og vedlikehold) 

174 174 0 174 174 11 841 Pågående 

551587 
Renholdsmaskiner og 
moppekjøleskap 

434 288 0 434 288 0 På anbud 

556001 
Løpende investering kommunale 
vannledninger, samlepost 

2 000 000 0 2 000 000 0 
Under 
planlegging 

556007 Rrehab.Høydebasseng 3 000 000 0 3 000 000 4 020 
Under 
planlegging 

556008 Innkjøp vannmålere 1 500 000 0 1 500 000 1 961 Pågående 

556009 
Utskifting av lavtrykks PVC-
ledninger 

3 000 000 0 3 000 000 0 
Under 
planlegging 

556017 Anleggsutstyr VA 2 500 000 0 2 500 000 0 På anbud 

556019 
Overvannsproblemer-Sistranda og 
Hamarvika 

1 200 000 0 1 200 000 0 
Under 
planlegging 

557001 
Løpende investeringer kommunale 
avløp, samlepost 

1 500 000 0 1 500 000 0 
Under 
planlegging 

557003 Oppryding spred avløp Valen 3 500 000 0 3 500 000 0 
Under 
planlegging 

557004 Oppryding spred avløp Måsøval 2 500 000 0 2 500 000 8 040 Pågående 

 



Månedsrapport April-2021 
 

Side 13 av 31 

Sykefravær 

 
    
Sykefravær  Fravær 

korttid 
Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2021 3,90 % 5,03 % 8,93 % 

Sykefravær 1. tertial 2021 3,90 % 5,03 % 8,93 % 

 

 
Sykefravær per tjenesteområde 
 
                           Korttid                            Langtid                          Total 

Tjenesteområde 1.kv    Korttid 
% 

1.kv    Langtid 
% 

1.kv    Samlet 
fravær 

% 
Fellestjenester 3,07%    3,07 % 6,78 

% 
   6,78 % 9,84 

% 
   9,84 % 

Oppvekst 3,69 %    3,69 % 4,82 
% 

   4,82 % 8,51 
% 

   8,51 % 

Helse og mestring 4,83 %    4,83 % 5,84 
% 

   5,84 % 10,67 
% 

   10,67 
% 

Kultur og idrett 0,00 %    0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 

Teknisk 1,63 %    1,63 % 1,16 
% 

   1,16 % 2,80 
% 

   2,80 % 

Inntekter 0,00 %    0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 

Finans 0,00 %    0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 

Sum tjenesteområder 3,90 %    3,90 % 5,03 
% 

   5,03 % 8,93 
% 

   8,93 % 
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Sykefravær per måned 
 
       
Type Område/enhet Jan Feb Mars April Hittil i 

år 
Korttid Fellestjenester 2,34 % 5,48 % 4,33 % 4,16 % 3,07 % 
Langtid Fellestjenester 5,63 % 22,25 % 8,65 % 3,73 % 6,78 % 

Samlet Fellestjenester 7,97 % 27,73 % 12,98 % 7,89 % 9,84 % 

Korttid Oppvekst 3,37 % 3,28 % 4,67 % 4,41 % 3,69 % 
Langtid Oppvekst 3,85 % 9,30 % 5,88 % 3,73 % 4,82 % 

Samlet Oppvekst 7,22 % 12,58 % 10,55 % 8,15 % 8,51 % 

Korttid Helse og mestring 4,13 % 6,32 % 5,88 % 5,59 % 4,83 % 
Langtid Helse og mestring 4,08 % 8,34 % 11,94 % 4,95 % 5,84 % 

Samlet Helse og mestring 8,22 % 14,67 % 17,82 % 10,54 % 10,67 
% 

Korttid Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Langtid Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Korttid Teknisk 1,30 % 3,77 % 0 % 0 % 1,63 % 
Langtid Teknisk 0,37 % 6,29 % 0 % 0 % 1,16 % 

Samlet Teknisk 1,67 % 10,06 % 0 % 0 % 2,80 % 

Korttid Inntekter 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Langtid Inntekter 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet Inntekter 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Korttid Finans 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Langtid Finans 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet Finans 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Korttid Sum sykefravær 3,27 % 4,75 % 5,22 % 4,93 % 3,90 % 
Langtid Sum sykefravær 3,59 % 9,12 % 9,07 % 4,29 % 5,03 % 

Samlet Sum sykefravær 6,87 % 13,88 % 14,29 % 9,22 % 8,93 % 

 

Status sykefravær per april 2021 
 
Sykefraværet er for hele kommunen etter 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % på korttidsfravær 
og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 2020, var 
korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %. 

Det er gledelig å se at langtidsfraværet er redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i samme 
periode med 3,1 % kan i all hovedsak kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb med karantene 
og smitte.  
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Status politiske vedtak (liste) 
 

Kjøp av gamle Frøya videregående (dagens Frøya ungdomsskole)-156/20 

 
Er i dialog med Frøy Eiendom AS - venter på tilbakemelding på utkjøpspris mm.  

Internkontroll- og avvikssystem (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Compilo er i gang som avvikssystem.  

Dyrøy ferjeleie-156/20 

 
Ferdig vedtak i både fylke og kommune, inklusive finansiering 

Skilting av turløyper på Frøya (Vedtak - 2020)-185/19 

 
20 skilt er bestilt og prioritert og Turlaget, samt frivillige vil sette de opp. Når 20 skilt er satt opp bestiller 
vi 20 nye skilt.  

Beiteplanen, miljø/klimaplan og kulturminneplan.-156/20 

 
Planarbeidet er startet 

Rådmannen bes redusere bruken av konsulenter. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Er  iverksatt - kun bruk av konsulenter der vi ikke har kompetanse.  

«Hjem for en 50-lapp» - vurdering av kriteriene (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Evaluert 

Realistiske budsjett for rammeområdene-156/20 

 
Er i prosess med å gjennomgå budsjettrammene per rammeområde. Forslag til 
budsjettjusteringer/korrigeringer kommer ifb budsjettprosessen for 2022. 

Rådmannen bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene. (Vedtak - 
2020)-185/19 

 
Jobbet med dette i hele 2020. Jobber videre med dette i 2021. Ser nå primært på strukturer. 

Ledningsnett og trekkrør (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Gjennomført, ved alle kommunale arbeider på ledningsnett/VA, legges det trekkrør for fiber.  
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Rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi-156/20 

 
Arbeidet har startet.  

Digitalt byggesakssystem «eByggesak 360» (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Satt i prøvedrift i uke 21/22 

Kulturminneplan/plan for museumssatsing for Frøya kommune (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Tildelt kr. 100 000 fra Riksantikvaren. Arbeidet er i gang.  

Klima og miljøplan (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Igangsatt i tråd med plan 

Fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Vedtatt ramme i KST i mai 

Utredes hvordan Frøya kommune kan bidra til etablerings lån til slik at unge fiskere.-156/20 

 
Kommer til politisk behandling 

Havbruksfondet. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Foretar intervjuer for prosjektstilling for utbygging av fiber og mobil i uke 21/22. Forventer start etter 
sommerferien 

Arbeidstøy og kompensasjon. (Vedtak - 2020) -185/19 

 
Ferdig vedtatt.  

Sommerjobb for ungdom. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Ferdig fra administrasjonen og iverksettes i sommer.  

Miljørettet helsevern 

 
Tjenesten er igangsatt og vi kjøper tjenesten 

Digitalisering  

 
Digitaliseringsstrategien vil bli lagt til behandling i juni 

Heltidskultur  
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Arbeidet er påstartet 

Planprosesser og oppfølging av planvedtak 

 
Forløpende arbeid, men kan ta litt tid, nå som kommuneplanlegger har sluttet. 

ØYA-prosjektet 

 
ØYA prosjektet har fått ny styringsmodell og 2 saksbehandlere er ansatt  i  - 24 prosjektet.  

Vann, avløp og renovasjon  

 
Øyrekken er nå underlagt ordinære renovasjonsordningen 

Interkontroll og personvern (GDPR) 

 
Det jobbes kontinuerlig med personvern og internkontroll.  

Nye interkommunale samarbeid 

 
Er i jevnlig dialog med Hitra kommune vdr mulige samarbeidsområder. 

Brannsamarbeidet har vært prioritert, og det kommer sak til KST i juni på dette 

Pga Covid har ikke dette vært prioritert. Nytt møte med Hitra (adm. nivå) i august 2021 

Miljø og klima 

 
FNs bærekraftsmål: 

Målet er å innarbeide dette i forbindelse med budsjettet for 2022 - 2025 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Fellestjenester 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Rammeområdet består av følgende ansvarsområder:   
•    Folkevalgte  
•    Kommunedirektør med stab  
•    Servicekontoret med økonomiavdelingen, kommunale utleieboliger og IKT  
•    Tillitsvalgte, lærlinger  
•    Frøya brannvesen       

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

100-Rådmann 7 492 10 444 -2 952 21 490 21 490 
110-Servicesenteret 4 718 5 245 -527 13 403 13 403 
120-Stab 1 903 591 1 312 5 256 5 256 

Sum 14 112 16 279 -2 167 40 149 40 149 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Rådmann 

Merforbruket skyldes i all hovedsak ekstraordinære koronakostnader knyttet engangsutstyr og lønn ifb 
med beredskapsledelsen.     

Servicesenteret 

Merforbruk totalt på virksomheten så langt skyldes i hovedsak ansvarsområde 1105 som har store 
utgifter knyttet til Siholmen og oppfølgingstjenesten.  

1102 - IKT har også et relativt høyt merforbruk, men her regner virksomhetsleder med at noe vil bli 
godskrevet koronamidler, evt flyttes det midler fra ansvarsområdene 1101 og 1103. Merforbruket 
skyldes i hovedsak innkjøp av flere systemer, moduler osv samt at det er endringer i antall lisenser 
grunnet Covid-19 i Frøya kommune med mange flere på hjemmekontor osv. 

Tiltak for å gjøre merforbruket lavest mulig er enten å tilføre ansvarsområdet midler. Det arbeides også 
kontinuerlig med å ha mest mulig av boligmassen utleid til enhver tid. Man kan også vurdere salg av 
kommunale boliger, men med det presset som er på kommunale boliger nå og at man ønsker å ta i mot 
flyktninger i kommunen, gjør at evt salg boligmasse bare vil være fordyrende på sikt.  
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Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 8 993 12 435 -3 442 28 414 24 283 24 784 
Refusjon lønn 0 -123 123 -692 0 0 

Sum Lønn 8 993 12 312 -3 319 27 721 24 283 24 784 

Drift 4 998 7 580 -2 582 22 431 15 000 15 001 
Kjøp av produksjon 691 301 390 2 611 2 074 2 074 
Overføringer 1 764 3 894 -2 130 9 140 5 294 5 294 
Finansutgifter 0 34 -34 2 776 0 0 

Sum Utgifter 7 453 11 809 -4 356 36 959 22 368 22 369 

Brukerbetaling -1 230 -1 199 -31 -3 510 -3 692 -3 691 
Refusjoner -1 104 -3 860 2 756 -7 361 -3 312 -3 312 
Overføringer 0 -67 67 -189 0 0 
Finansinntekter 0 -2 716 2 716 -11 371 0 0 

Sum Inntekter -2 334 -7 841 5 507 -22 432 -7 004 -7 004 

Netto resultat 14 112 16 279 -2 167 42 249 39 648 40 149 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Oppvekst 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
 Rammeområdet Oppvekst består av virksomhetene: 

Dyrøy oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO 

 Barnehage med 1 avdeling. 

Frøya kulturskole 

Frøya ungdomsskole 

 Ungdomsskole med 8. - 10. trinn, 

Mausund oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 10. trinn og SFO 

 Barnehage med 1 avdeling. 

Nabeita oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO 

 Barnehage med 4 avdelinger. 

Nesset barnehage 

 4 avdelinger med 45 barnehagebarn 

Nordskag oppvekstsenter 

 Grunnskole 1. - 7. trinn og SFO 

 Barnehage med 3 avdelinger. 

Sistranda barneskole 

 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO. 

Sørburøy skole   

 Grunnskole med 1. - 10. trinn. 

 Rammeområdet samarbeider i tillegg med: 

PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Hitra og Frøya der Hitra er vertskommune. 

Rabben barnehage, privat med 4-avdelinger. Sistranda Kystbarnehage, privat med 4-avdelinger.  
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

200-Kommunalsjef oppvekst 8 360 7 761 598 24 991 24 991 
202-Voksenopplæringen 21 235 -214 0 0 
203-Tverrfaglig 0 353 -353 0 0 
210-Dyrøy Oppvekstsenter 2 203 2 287 -84 6 023 6 023 
220-Mausund Oppvekstsenter 1 702 1 598 104 4 670 4 670 
230-Nabeita Oppvekstsenter 6 309 6 516 -207 17 071 17 071 
240-Nordskag Oppvekstsenter 3 854 4 022 -168 10 495 10 495 
250-Sistranda barneskole 7 614 8 288 -674 20 705 20 705 
252-Frøya ungdomsskole 6 468 6 120 348 18 002 18 002 
260-Sørburøy skole 574 582 -9 1 581 1 581 
280-Nesset barnehage 2 390 2 114 275 6 473 6 473 
290-Frøya Musikk og kulturskole 1 336 1 437 -101 3 643 3 643 

Sum 40 829 41 314 -485 113 654 113 654 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Merforbruket er på 0,48 mill kr. 

Momenter som trekkes frem er: 

 Området har ekstrautgifter knyttet til koronatiltak på kr. 216.000,-. 

 Positivt avvik under kommunalsjef skyldes i hovedsak at refusjon for PPT betales til Hitra i 2. og 
3. tertial, mens det er periodisert likt gjennom året i budsjettet. 

 refusjon knyttet til fosterhjemsplasserte barn fra andre kommuner i våre skoler er periodisert 
gjennom hele året, men utbetales i 2. og 3. tertial. Dette utgjør for 1. tertial ca. kr. 270.000,-. 

 alle kulturskoleavgifter (brukerbetaling) faktureres i 2. og 3. tertial. 

 rammenedtrekket fra 2020 ligger fortsatt som negativ inntektspost i budsjettene, og er ikke 
justert inn i budsjettene. Dette er utfordrende for økonomistyringen, og må innarbeides i det 
kommende tertialet. 

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 34 612 36 816 -2 204 98 031 95 277 94 998 
Refusjon lønn 0 -2 052 2 052 -8 679 0 0 

Sum Lønn 34 612 34 764 -151 89 352 95 277 94 998 

Drift 3 802 4 272 -470 12 285 10 834 11 410 
Kjøp av produksjon 8 148 5 947 2 201 23 975 24 455 24 455 
Overføringer 190 808 -618 2 002 572 570 
Finansutgifter 0 1 -1 230 0 0 

Sum Utgifter 12 140 11 028 1 112 38 492 35 861 36 435 

Brukerbetaling -2 970 -3 125 155 -7 325 -7 834 -8 915 
Refusjoner -2 921 -1 046 -1 876 -8 970 -9 419 -8 767 
Overføringer -16 -255 239 -188 -47 -47 
Finansinntekter -17 -52 36 -145 -50 -50 

Sum Inntekter -5 924 -4 478 -1 446 -16 628 -17 351 -17 779 

Netto resultat 40 829 41 314 -485 111 216 113 787 113 654 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Helse og mestring 
 

 
Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Helse- og mestring 

Tjenesteytingen er organisert på følgende måte: 

 Virksomheten Familie og helse  

 Virksomheten Bo- aktivitet og miljøtjenesten  

 Virksomheten Pleie og omsorg 

 Kommunale tjenester i NAV 

Helse og mestring samarbeider med andre kommuner om disse tjenestene: 

Med Hitra: legevakt på ettermiddag og dag på helg, jordmor, oppfølgingstjeneste rus/psykisk helse og 
sosialtjenesten (NAV).  

Med Trøndelag sørvest (tidligere Orkdalsregion): legevakt natt og helg, kreftkoordinator, 
legevaktsentral, KAD senger. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

300-Familie og helse 11 812 11 016 796 32 658 32 658 
310-Admin helse -100 88 -188 -301 -301 
330-NAV - sosialtjenesten 2 435 2 624 -189 6 943 6 943 
340-Pleie og omsorg 25 030 27 936 -2 906 68 032 68 032 
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten 13 420 13 118 301 36 841 36 841 

Sum 52 597 54 783 -2 186 144 174 144 174 
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Kommentar til status økonomi 
 
  

Merkostnader knyttet til rammeområdet helse og mestring dreier seg i hovedsak om følgende:  

 Bruk av vikartjenester innenfor barneverntjenesten for å sikre faglig forsvarlighet i drift på grunn 
av personalmangel i forbindelse med oppsigelser. Det har vært en stor utfordring å få 
kvalifiserte søkere. Tjenesten er nå fulltallig. Tjenesten vil i 4. tertial motta tilskudd på 1 årsverk 
som finansieres gjennom en satsning fra Statsforvalteren på styrkning og utvikling av 
barneverntjenesten. Så merforbruket vil utjevnes noe.  

 Bruk av vikartjenester innenfor pleie og omsorg. I hovedsak knytter dette seg til drift av BPA. 
Denne tjenesten driftes ved bruk av vikartjenester. Det er gjort flere utlysninger og det er en 
utfordring å få oppretthold stabilitet med egne ansatte. Det har vært viktig å bruke 
vikartjenester for stabilitet og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud.  

 Betaling for utskrivningsklare på sykehus. I forhold til betaling for utskrivningsklare er det 
vanskelig å estimere hva kostanden blir i 2021, dette beror på kapasitet ved sykehjemmet. Ved 
innflytning i nytt helsehus vil kommunen få flere heldøgns plasser og økt kapasiteten til å ta i 
mot utskrivningsklare pasienter.  

 Pleie og omsorg har en del inntekter som vil komme som ikke er inntektsført. Det er i tillegg 
forventet inntekt som skal flyttes ut av virksomheten, og over til rammeområdet oppvekst.  

 1. tertial har vært krevende å drifte med høyt fravær, utfordrende å rekruttere inn nye 
medarbeidere. Dette gleder alle virksomheten på rammeområdet. En har økt langtidsfravær, og 
for å opprettholde faglig forsvarlighet i tjenestene har det vært behov bruk av vikartjenester. 
Ansatte som kommer fra vikartjenester trenger også forutsigbarhet og arbeidsplaner må legges 
deretter. Bruk av vikartjenester vil være et nødvendig tiltak også i 2.tertial når hovedferien skal 
avvikles samt at vi har områder hvor det er vanskelig å rekruttere inn nye medarbeidere til eks 
BPA.  

 Omsorgslønn innehar i perioden et merforbruk. Det er en forventning at det kommer til å være 
et avvik på merforbruk også ved årets slutt. Årsaken er økende pågang av søknader (spesielt 
innenfor omsorgen for eldre hjemmeboende), samt at omsorgstyngden er av en omfattende 
karakter.  Den private omsorgen med omsorgsstønad bidrar til at eldre har muligheten til å bo 
så lenge som mulig i eget hjem.  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 53 158 53 819 -661 152 027 148 279 145 858 
Refusjon lønn 0 -2 633 2 633 -12 165 0 0 

Sum Lønn 53 158 51 187 1 972 139 862 148 279 145 858 

Drift 8 418 11 058 -2 640 35 510 25 595 25 266 
Kjøp av produksjon 2 319 4 663 -2 344 12 813 6 560 6 960 
Overføringer 2 065 5 208 -3 143 11 056 6 196 6 198 
Finansutgifter 126 135 -9 441 377 377 

Sum Utgifter 12 928 21 064 -8 136 59 820 38 728 38 800 

Brukerbetaling -5 017 -4 962 -55 -14 862 -17 037 -15 056 
Refusjoner -7 248 -8 626 1 378 -20 334 -22 252 -21 752 
Overføringer -999 -3 728 2 728 -4 477 -2 999 -2 999 
Finansinntekter -226 -152 -74 -2 087 -677 -677 

Sum Inntekter -13 489 -17 468 3 978 -41 760 -42 966 -40 485 

Netto resultat 52 597 54 783 -2 186 157 923 144 041 144 174 
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Månedsrapport April-2021 
 

Side 27 av 31 

Kultur og idrett 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Rammeområdene består av tjenestene: 

 Frøya kultur og kompetansesenter med kino 

 Frøya folkebibliotek med filial Mausund 

 Frøyahallene inkludert ny basishall 

 Svømmehall 

 Frøya Frivilligsentral 

 Kulturarv og museum 

 Frøya Arene 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Sum 2 607 1 892 716 7 342 7 342 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Mindreforbruk skyldes at tjenestene er stengt grunnet korona. Kun lønn er utbetalt.  

 

Oppsummering tiltak 

 
Alt vel og vi håper å åpne for gode tjenester snart.  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 1 955 2 065 -110 7 027 5 885 5 384 
Refusjon lønn 0 0 0 -14 0 0 

Sum Lønn 1 955 2 065 -110 7 013 5 885 5 384 

Drift 994 441 553 2 074 2 983 2 983 
Kjøp av produksjon 108 0 108 264 325 325 
Overføringer 580 201 379 1 643 1 740 1 740 
Finansutgifter 0 1 -1 47 0 0 

Sum Utgifter 1 682 642 1 039 4 028 5 048 5 048 

Brukerbetaling -916 -160 -756 -1 328 -2 749 -2 749 
Refusjoner -114 -573 459 -982 -341 -341 
Overføringer 0 0 0 -41 0 0 
Finansinntekter 0 -82 82 -43 0 0 

Sum Inntekter -1 029 -815 -214 -2 393 -3 089 -3 089 

Netto resultat 2 607 1 892 716 8 648 7 843 7 342 
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Teknisk 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Rammeområdet består av virksomhetene: 

 Plan, miljø og forvaltning  

 Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

512-Drift og kommunalteknikk 4 901 9 729 -4 828 12 097 12 097 
513-Forvaltning 2 630 1 866 765 6 254 6 254 

Sum 7 532 11 595 -4 063 18 351 18 351 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Drift og kommunalteknikk 

Merforbruk lønn skyldes Koronatiltak som utgjør 879 tusen kr. Når det gjelder inntekt skyldes dette 
avvikende periodisering og utgjør ca 2,4 mill kr. Tjenesteområde anses å var per april i +/- null. 

Svært hektisk med mange oppgaver og prosjekter som medfører at ulike frister er vanskelig å 
overholde.  

Forvaltning 

Lønn 

- Mangler noe refusjon. 

- En månedslønn ekstra i januar pga overlapping arealplanlegger . 

- Lønnsjustering mars/april . 

  

Utgifter 

- Prosjekt 510371 (Forprosjekt Sikta) finansieres av Havbruksfondet. 

- Prosjekt 512002 (eByggesak) har egen bevilgning 

- Prosjekt 110041 (Folkehøyskole Øyrekka) har egen bevilgning 

- Prosjekt 510368 (Sitka Nordskaget) finansieres fra fond/eget tilskudd 
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Inntekter 

- Samla merinntekt på gebyr (133.000). Oppmåling og byggesak har over budsjett, mens plan ligger 
etter. 

- Tilskudd fra fylket til veterinærtjenesten (834.700). Tilskudd er ikke blitt periodisert.  

- Bidrag fra Tensio skal føres på prosjekt 510371 (100.000) 

Må foreta en budsjettjustering etterhvert. Skyldes i hovedsak tilskuddet til veterinærene som ikke er 
budsjettert. 

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 13 504 14 421 -917 36 600 37 053 37 053 
Refusjon lønn -43 -73 29 -991 -130 -130 

Sum Lønn 13 461 14 348 -887 35 609 36 923 36 923 

Drift 7 724 11 148 -3 424 26 249 23 266 23 266 
Kjøp av produksjon 1 144 1 235 -90 3 238 3 435 3 435 
Overføringer 1 703 3 796 -2 093 6 914 5 110 5 110 
Finansutgifter 324 0 324 2 013 973 973 

Sum Utgifter 10 896 16 179 -5 283 38 414 32 784 32 784 

Brukerbetaling -13 123 -11 246 -1 877 -37 793 -40 245 -40 245 
Refusjoner -3 051 -4 582 1 532 -12 341 -9 156 -9 156 
Overføringer -380 0 -380 -586 -1 140 -1 140 
Finansinntekter -271 -3 103 2 832 -3 417 -814 -814 

Sum Inntekter -16 825 -18 932 2 107 -54 137 -51 356 -51 356 

Netto resultat 7 532 11 595 -4 063 19 886 18 351 18 351 
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Kommunestyret 

 

BUDSJETTRUNDSKRIV FOR ÅRSBUDSJETTET 2022 - 

ØKONOMIPLANPERIODEN 2022 - 2025  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Budsjettrundskrivet med framdriftsplan for budsjettarbeidet 2022 og økonomiplanperioden 
2022- 2025, vedtas som fremlagt. 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Innholdet i dette budsjettrundskrivet, skal legges til grunn for kommunedirektørens arbeid 

med årsbudsjettet 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. Dette betyr at også virksomhetenes 

budsjettarbeid-/forslag må være i samsvar med dette grunnlag.  

I dette dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021 til 

grunn.  

Revidert nasjonalbudsjett 2021 

Norsk økonomi er fortsatt preget av koronapandemien, men fra andre halvår i år kan vi få 

sterk vekst. Lavere smittespredning og stadig flere vaksinerte gir grunn til optimisme, selv 

om usikkerheten fortsatt er stor. Hvor raskt den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp, 

avhenger i stor grad av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, hvor raskt vaksineringen går 

og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut. 

 

Regjeringen har varslet at kommunesektoren vil bli kompensert for virkninger av 

skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter under koronapandemien. En arbeidsgruppe som 

består av regjeringen og KS har kartlagt de økonomiske konsekvensene for 

kommunesektoren, og konkluderer med at sektoren samlet sett ble godt kompensert i 

2020. 



I 2020 fikk kommunesektoren om lag 18 milliarder kroner i ekstrabevilgninger begrunnet i 

koronapandemien. 12 milliarder kroner var kompensasjon for merutgifter og 

mindreinntekter, mens seks milliarder kroner var andre bevilgninger og tiltak, blant annet 

aktivitetsstimulerende tiltak. 

 

I 2021 er det bevilget koronamidler til kommunesektoren på nær 16 milliarder kroner. Det 

inkluderer 1,9 milliarder kroner som er gitt som en særskilt kompensasjon for skattesvikten i 

2020. 

 

I revidert budsjett foreslår regjeringen å øke innbyggertilskuddet til kommunene med 1 

milliard kroner og skjønnsmidlene med 1,5 milliard kroner. Kommunene får i tillegg 757 

millioner kroner til vaksinering og 100 millioner kroner til massetesting. 

Regjeringen foreslår at fylkeskommunene får 1 531 millioner kroner i kompensasjon for 

tapte billettinntekter i kollektivtrafikken og 150 millioner kroner i kompensasjon for 

merutgifter i videregående opplæring og mindreinntekter i tannhelsetjenesten. 

 

I august leverer arbeidsgruppen en ny rapport om merutgifter og mindreinntekter i 2021. 

Regjeringen vil etter det komme tilbake med en ny vurdering av de økonomiske 

konsekvensene for kommunesektoren av pandemien. 

Havbruksfondet – produksjonsavgift (fra revidert nasjonalbudsjett 2020) 
Regjeringen foreslår nå en produksjonsavgift fra 2021 i stedet, og at innskuddet i 

Havbruksfondet i forbindelse med salg til utvidelse blir satt til 25%. 

Regjeringen forslag er som følger: 

 Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2021 fremme forslag om å innføre en 

produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Provenyet 

anslås til om lag 500 mill. kroner.  

 Avgiften innføres med virkning fra 1. januar 2021 og innbetales som en 

etterskuddspliktig skatt i 2022. Avgiften utbetales til havbrukskommunene og -

fylkeskommunene i 2022.  

 Produksjonsavgiften vil gå inn i Havbruksfondet og fordeles etter fordelingsnøklene 

som til enhver tid gjelder i fondet. 

 Havbrukskommunene og -fylkeskommunene tilføres 1 mrd. kroner i 2020 og 2021 

gjennom Havbruksfondet.  

 Salgs- og auksjonsinntekter fra kapasitetsjusteringen i 2020 utover dette tilfaller 

statskassen.  

 Det vises til forslag til bevilgningsvedtak for 2020 i Prop. 117 S (2019–2020)  

 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.  

 Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 

tilfaller 75 pst. staten og 25 pst. tilfaller havbrukskommuner og -fylkeskommuner.  



 

 

 

 

Likeledes har Regjeringen tatt sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på 

vindkraftverk fra 2022, som vil gi forutsigbare inntekter for vertskommunene, sier 

finansminister Jan Tore Sanner (H). 

 

En produksjonsavgift vil måtte betales uavhengig av lønnsomhet, og den bør derfor være 

moderat. Den konkrete utformingen av avgiften vurderes frem mot statsbudsjettet for 

2022, og forslag til regelverk vil bli sendt på høring. 
 

Regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2022 

(Kommuneproposisjonen) 

I kommuneproposisjonen for 2022 foreslår regjeringen at kommunesektoren får en vekst i 

frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner i 2022. Av disse foreslår regjeringen at 

mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner skal gå til kommunene, mens 0,4 milliarder kroner skal 

gå til fylkeskommunene. 

 

I tillegg viser revidert nasjonalbudsjett at skatteinntektene blir om lag 3,2 milliarder kroner 

høyere i 2021 enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2021. Dette er midler som vil bli 

videreført i 2022, og som vil gi kommunesektoren et betydelig større handlingsrom enn 

først antatt. 

− Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar 

kommuneøkonomi. Kommuneopplegget for 2022 gir et godt grunnlag for at 



kommunesektoren fortsatt kan levere de tjenestene innbyggerne har krav på og forventer, 

både under koronapandemien og når situasjonen etter hvert blir mer normal, sier Astrup. 

 

Prognosetabell for inntekter til Frøya Kommune 

Per 14.05.21 

 

Noen hovedpunkter: 

 Skatteanslaget for inneværende år er oppjustert med 2,7 mrd. kroner. Ettersom 
rammene for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for 2022 tar utgangspunkt i 
RNB nivået for 2021 får denne oppjusteringen av skattenivået varig effekt 
(videreføres til 2022). 

 Anslaget for årslønnsveksten i 2021 er oppjustert fra 2,2 prosent til 2,7 prosent. 
Samtidig justeres anslaget for prisveksten ned fra 3,5 til 2,8 prosent, slik at anslaget 
for den kommunale deflatoren i 2021 er uendret på 2,7 prosent. 

 Regjeringen foreslår en økning i rammetilskuddet med 3,36 mrd. kroner relatert til 
kommunenes håndtering av koronapandemien. I tillegg foreslås det økninger i flere 
øremerkede overføringer til kommunene med. 

 For 2022 signaliserer regjeringen at kommunene vil få en realvekst på 1,6 – 2,0 mrd. 
kroner, regnet ut fra nivået på de frie inntektene i RNB. Av realveksten i 2022 er 0,6 
mrd. kroner relatert til økte utgifter som følge av befolkningsendringer 
(demografikompensasjon), mens anslagsvis om lag 0,5 mrd. kroner vil kompensere 
for vekst i pensjonskostnadene utover lønns- og prisvekst (deflator). 

 

 Regjeringen varsler at barnevernsreformen innføres fra 1. januar 2022. Reformen 
innebærer et mer helhetlig barnevernsansvar og dermed også økte utgifter for 
kommunene. I kommuneproposisjonen anslås merutgiftene for kommunene i 2022 
til 1,6 mrd. kroner, og det varsles at kommunene skal kompenseres for dette over 



rammetilskuddet. For 2022 legger regjeringen opp til at halvparten av 
kompensasjonen gjennom rammetilskuddet fordeles særskilt (tabell C) basert på 
faktisk tiltaksbruk i 2020, mens den andre halvparten vil innlemmes etter 
delkostnadsnøkkelen for barnevern. Opplysningene i kommuneproposisjonen er 
dessverre ikke så utfyllende at det har vært mulig for KS å innarbeide anslag for 
endret rammetilskudd for den enkelte kommune ved innføringen av 
barnevernsreformen i prognosemodellen. Barnevernsreformens påvirkning av de frie 
inntektene kommer derfor i tillegg til de anslagene som ligger i dagens publiserte 
prognosemodell. 

 I tilknytning til barnevernsreformen foreslår regjeringen at øremerket bevilgning til 
stillinger i det kommunale barnevernet (statsbudsjettet kap. 854, post 60) avvikles 
og bevilgning på 820 mill. kroner innlemmes i rammetilskuddet. Dette forslaget er 
innarbeidet i prognosemodellen 

 Lærernorm/tidlig innsats er innlemmes i det ordinære rammetilskuddet ved bruk av 
delkostnadsnøkkelen for grunnskole fra og med 2022.  

  

Lønnsoppgjøret 2021 
Lønnsoppgjøret for 2020 ble 1,7 %. Anslaget for årslønnsveksten i 2021 er oppjustert fra 2,2 

prosent til 2,7 prosent. Som kjent er lønnsoppgjøret pt 2,8%.  

Utfordringer for Frøya Kommune 

Gjeldssituasjonen 

 

(Lånegjeldsutviklingen for Frøya kommune) 



Utviklingen av brutt og netto lånegjeld fra 2015  2020  

 

 

For nærmere info om økonomisituasjonen i Frøya kommune vises det til Økonomisk 

tilstandsrapport vår 2021. 

 

Vedtatt satsningsområder i budsjettet for 2021 

Ref Framsikt – under flisa «Økonomirapport» og «Innspill  «tekstbidrag» »Oppdrag»  

 

Politiske  

- Vedtatte satsninger og verbalvedtak for 2020 og 2021.  
 

Administrative 

- Administrative satsninger 2020 og 2021. 

 

Investeringsbudsjettet 2022 - 2025 
2022 vil også bli et krevende år for å tilpasse og harmonisere driften. I dag har vi et for høyt 

driftsnivå – ref effektivitetsanalysen for 2020 utarbeidet av Telemarksforskning.   

Konsolidere investeringsnivået og sørge for at de prosjekter som er vedtatt gjennomføres 

innenfor de rammer som er bevilget. Her har vi en jobb å gjøre. For 2022 må 

investeringsnivået, etter økonomisjefens skjønn, være på et prioriterte minimum. 

Med budsjett- og økonomisystemet FRAMSIK har vi alle muligheter til en god oppfølging av 

både drift og investering 

 



FRAMDRIFTSPLAN for budsjettarbeidet 

Dato 2021 Arbeidsoppgaver Hvor / fora Ansvar 

Uke 23 
Innmelding av investeringsbehov 
2022.  
Frist, fredag 10.06 

Virksomhetene Roger 

15.06 
Orientering om budsjettprosessen 
2022 
Budsjettrundskriv 

Formannskapet Roger / 
Beathe 

15.06 
Informere om investeringsønsker  
 
 

Formannskapet Roger/Thomas 

15.06 
Budsjettrundskriv sendes 
virksomhetslederne 

Kommunedirektøren 
– virksomhetene 

Roger 

23.06 
Lederforum. 
Tema: Framsikt, virksomhetsplan, 
budsjett mm 

Teams med 
lederforum 

Framsikt, 
Roger og 
Beathe 

20.08 

Budsjettgjennomgang 
virksomhetslederne – lønnsark 
(endringer i årsverk - > skal 
kommenteres og forklares) 
– Verbal del til budsjettet 
 
Bestiller verbal del – Frist 07.09 
Frist for at lønngjennomgang i 
FRAMSIK: 13.09 
 
I år skal vi jobbe direkte i FRAMSIKT 
 
Fra VL, behov på 4-årsperspektivet, 
knytte opp mot samfunnsplanen og 
fokusområder som er vedtatt. 
 

Lederforum 
Kommunedirektøren 
– virksomhetene 
 
 

 
 
 
 
 

Alle i RM 

13.09 Kvalitetssikring av Verbal del Rådsmøtet Alle i RM 

 
23.09 

Gjennomgang og godkjenning av 
målkart  

Formannskap 
Kommunestyret 

Beathe / 
Roger 

05.10 Gebyr og betalingssatser Formannskapet Roger / Arthur 

06.10 
Gebyr og betalingssatser legges ut 
på høring. Vedtas 28.10 

Kommunestyret Arthur 

29./30.09 
23.09 

Vedta investeringsbudsjettet (FSK 
29. eller 30 sep.) 
Kommunestyret 23.09 

Formannskap 
Kommunestyret 

 

Medio 
oktober 

Gjennomgang og drøfting av 
virksomhetens forslag til 
driftsbudsjett 
Gjennomgang av investeringsvedtak. 
 

Lederforum Alle i RM 



Dato 2021 Arbeidsoppgaver Hvor / fora Ansvar 

Uke 39 – 
Uke 40 

Administrativt og politisk 
budsjettarbeidsmøter?  
 

 Beathe / 
Roger 

13.10 
Statsbudsjettet 2022 legges frem. 
 

Finansdepartementet 
/ Trondheim – 
Fylkesmann?  

Kristin / 
Beathe / 

Roger 

19.10 

Kommunedirektøren legger frem 
hovedinnholdet i statsbudsjettet og 
konsekvenser / virkninger for vår 
kommune.  
Orientering om status vedrørende 
budsjettarbeidet med innarbeidelse 
av inntektsvirkning 

Formannskapet Beathe / 
Roger 

02.11 
Sende ut papirer og forslag til 
politikerne 
 

 Siv Tove 

04.11 
Budsjettmøte med HOOH, HOAT, 
samt FUR og FEB inviteres 

Rådsteamet Kom. sjefer 

09.-10.11 

Kommunedirektøren legger frem et 
saldert budsjett for 2022, 
økonomiplan og handlingsprogram 
for 2022 - 2025. Formannskapet 
behandler rådmannens forslag og 
utarbeider sitt forslag til 
kommunestyret 

Formannskapet Beathe / 
Roger 

15.11 
Høring budsjett 2022 og 
økonomiplan 2022-2025 (Uke 46-47) 

Administrasjonen Roger 

16.12 
Kommunestyret behandler 
budsjettet for 2022 og økonomi og 
handlingsprogrammet. 

Kommunestyret Beathe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 256  

Arkivsaksnr.: 21/753    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNAL GARANTI TIL NMK FRØYA  

 

Forslag til vedtak: 

Vedtaket i sak KST- sak 65/21, punkt a og c vedr kommunal lånegaranti til NMK-Frøya, 

endres til også å gjelder lokal bank.  

 

Vedlegg: 

 

SAKSPROTOKOLL - KST-SAK - 65/21 

 

Saksopplysninger:   

 
Frøya kommune av i sak 65/2,1 kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier:  

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller KLP  

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus  

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling  

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under 2 000 000 NOK etter   

kommunelovens § 14-19.  

 

Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med innhentig av tilbud fra KNB og KLP ble det også innhentet tilbud fra lokal 

bank, Hemne Sparebank. 

 

Tilbudet fra Hemne Sparebank var så godt at NMK-Frøya ønsker å benytte seg av deres 

tilbudet. 

 

Vurdering:   

Kommunedirektøren synes det er svært positivt at lokal bank gir et så godt tilbud som totalt 

sett matcher KNB og KLP tilbud. Kommunedirektøren anbetaler at den kommunale 

lånegarantien til NMK-Frøya også kan gjelder lokal bank.  

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 29.04.2021 

Sak: 65/21  Arkivsak: 21/753 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI TIL NMK FRØYA  

 

Vedtak: 

Frøya kommune gir kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller 

KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   2 000 

000 NOK etter kommunelovens § 14-19. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Danussia Baracho Teixeira Arkiv: PLAN 1620201708  

Arkivsaksnr.: 17/692    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING - BOLIGOMRÅDE SJØNHALSEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven §12-12, vedtar Frøya kommunestyre egengodkjenning av 

reguleringsplanen for Sjønhalsen (PLANID: 1620201708), som vist på planbeskrivelse datert 

26.05.2021, planbestemmelser datert 22.04.2021 og plankart datert 13.01.2021. 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir 

digitalisert og gjøre evt. mindre rettinger. 

 

 

Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert 26.05.2021  

2. Planbestemmelser, datert 22.04.2021  

3. Plankart, målestokk: 1:1200, datert 13.01.2021  

4. Vedlegg: ROS-analyse 

5. Vedlegg: VA-plan 

6. Vedlegg: Natur- og miljøinvertering 

7. Vedlegg: Flora og fauna vurdering 

8. Vedlegg: Geoteknisk vurdering 

9. Notat: NIN-kartlegging 

10. Trekking av innsigelse 

 

Saksopplysninger: 

Planforslaget 
Planforslaget er utarbeidet av On Arkitekter og Ingeniører AS på vegne av Esse AS. Revidert forslag 

ble mottatt hos kommunen 23.04.2021. 

 

 

Hensikt med regulering 



Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende infrastruktur. Man 

ønsker å etablere småhusbebyggelse som står i stil med øvrig bebyggelse i nærområdet, i tillegg er det 

satt av noen tomter for konsentrert boligbebyggelse. Planlagt utbygning er ca. 40 nye boenheter i 

området. Planområdet er stort (ca. 57 daa) og det vil ta mange år før hele området er utbygd, det blir 

derfor lagt opp til en trinnvis utbygning. 

Beliggenhet, eksiterende forhold 
Området ligger på Sjønhalsen, ca. 13 km fra Sistranda kommunesenter i Frøya kommune. Planområdet 

er i dag ubebygd med unntak av Sjønhalsen kretshus. Fjellet er synlig flere steder i planområdet og 

vegetasjonen består stort sett av lyng og myr. Nærmeste bebyggelse er stort sett konsentrert vest for 

kretshuset og består av tradisjonell småhusbebyggelse i 1 og 2 etasjer. 

Nærmeste butikk, skole og barnehage ligger på Dyrøya, ca. 3 km nord for planområdet. Buss er eneste 

alternativ for kollektivtransport. 

Forhold til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bebyggelse og anlegg. Tiltaket er i tråd med 

overordnet planverk. 

Førstegangsbehandling 
Planen ble vedtatt og sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske 

tjenester, sak 91/20, 15.10.2020. Brev til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 

27.10.2020, frist for merknader ble satt til 11.12.2020. 

Planprosess 

Dato Milepæl  Kommentar 

14.03.17 Anmodning om oppstartsmøte mottatt 
fra ON arkitekter 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt 
foreslått planavgrensning 

04.12.17 Oppstartsmøte avholdt på Rådhuset Fra kommunen møter: Stian Aspaas Haugen 
(Arealplanlegger), Sondre Bakke 
(Arealplanlegger), Bjørnar Grytvik 
(Avdelingsleder VA). Forslagstiller: Stig Atle 
Moe (ON Arkitekter og ingeniører), Helge 
Stranden. Tiltakshaver: Oddvar Stranden. 

13.12.17 Varsel om oppstart Brev sendt til naboer og sektormyndighetene 

15.12.17 Kunngjøring i Hitra-Frøya avisen Frist for merknader satt til 01.02.2018 

12.02.18 Planprogram godkjent Kommunen godkjenner planprogrammet 

08.05.18 Planprogram vedtatt Behandling av planprogrammet 

25.06.20 Planforslag mottatt Kommunen gjennomgår plandokumentene og 
kommer med merknader 

13.08.20 Planforslag sendes på internhøring På høring internt i kommunen 

23.12.20 Merknadsbehandling Merknader til planforslag oversendes ON 
arkitekter 

25.06.20 Komplett planforslag godkjent Kommunen mottar revidert planforslag iht. 
merknadene som er gitt 

15.10.20 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i HOAT 

27.10.20 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn 
til 
naboer og sektormyndigheter 

11.12.20 Høringsfrist utløpt Det er kommet innsigelse fra Statsforvaltning i 
løpet av høringstiden 

23.04.21 Revidert planforslag mottatt Plankonsulenten leverer nytt planforslag iht. 



 merknader fra sektormyndighetene 

03.05.21 Forespørsel om tilbaketrekking av 
innsigelsen 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 
innsigelsen 

21.05.21 Trekking av innsigelser av myndighetene Statsforvaltning trekker sin innsigelse 

 Planen behandles i planutvalget  

 Planen egengodkjennes i Kommunestyret  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 27.10.2020 til 11.12.2020. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Trøndelag 
fylkeskommune 

09.11.20 Trafikkforhold 
Det å legge opp til en utvikling der 
beboere stort sett har fylkesvegen å 
forholde seg til ved ferdsel mellom 
naboer og til og fra tettstedsfunksjonene, 
er av trafikksikkerhetsmessige hensyn 
svært lite 
ønskelig. Det foreligger ingen planer om å 
endre på fylkesvegen, fartsgrensen eller 
bygge gang- og sykkelveg. 
Reguleringsplanen viser en byggegrense 
på 15 meter mot Fv6466, og en gang- 
sykkelveg til bussholdeplass ved 
eksisterende avkjørsel. Byggegrensen er i 
tråd med Trøndelag fylkeskommunes 
vegstrategi, hvor fv. 6466 er kategorisert 
som en veg med funksjonsklasse E, med 
byggegrense 15 meter. 
Reguleringsbestemmelse § 7.3 angir 
følgende rekkefølgekrav: 
Gang- og sykkelvei samt bussholdeplass 
med plattform må være på plass før det 
gis brukstillatelser/ferdigattest for 
boligene. 
Det tillates oppført inntil 5 boenheter før 
rekkefølgekravet om ny busslomme med 
plattform blir gjeldende, mens 
rekkefølgekravet om ny gang- og 
sykkelvei blir gjeldende når det skal 
bygges på tomtene som ligger øst i 
planområdet og som naturlig vil bruke 
gang- og sykkelveien som «snarvei» til 
busslomma. 
 
Dagens avkjørsel til planområdet har 
tilstrekkelig sikt og stigningsforhold. Ut fra 
overnevnte går Trøndelag fylkeskommune 
ikke imot planforslaget. 
 
Plankartet må påtegnes siktsoner i 
avkjørsel. Bygging av busslomme og gang- 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Siktsoner påtegnes i plankart. 
 
 



og sykkelveg langs fv. 6466 krever en 
gjennomføringsavtale med Trøndelag 
fylkeskommune. 
 
Kulturminner 
Minner om den generelle 
aktsomhetsplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe 
spesielt i grunnen (mulig fredet 
kulturminne), skal arbeidet stanses og 
fylkeskommunen varsles. 

 
 
 
Tas til orientering. 
Dette er sikret gjennom § 3.2 
i planbestemmelsene. 

Statens vegvesen 17.11.20 Statens vegvesen registrerer at 
boligområdet nå er innarbeidet i 
kommuneplanens arealdel med marginale 
vurderinger i forhold til ‘Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging’. Vi er 
fornøyde med at det er regulert inn en 
busslomme, jf. vårt brev av 03.01.2018, 
men optimalt sett burde den vært 
lokalisert etter avkjørselen til 
boligområdet. Imidlertid ser vi at det ville 
berørt en privat eiendom i så stor grad at 
løsningen som er valgt er akseptabel. 
Statens vegvesen viser videre til uttalelse 
fra Trøndelag fylkeskommune av 
09.11.2020 når det gjelder realisering av 
planen. 
 
Vurderinger av trafikksikkerhet og 
framkommelighet knyttet til fylkesveg er 
fra årsskiftet Trøndelag fylkeskommunes 
ansvarsområde, jf. vårt brev til 
kommunene av 9. desember i fjor Opphør 
av sams vegadministrasjon – viktig 
informasjon til våre samarbeidspartnere. 
Statens vegvesen vil imidlertid fortsatt 
kunne bistå kommunene med vår 
kompetanse i lys av vårt sektoransvar for 
vegtrafikk. 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

Norges vassdrags- 
og 
energidirektorat 
(NVE) 

27.11.20 NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i 
denne saken. 

Tatt til orientering. 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

08.12.20 Støy og støv 
Det er tatt inn i bestemmelsene at 
Retningslinje for behandling av støy T-
1442/2016 skal legges til grunn ved 
utbygging av området, og det er satt 
grenseverdier for støynivå. Det er bra. Det 
er lagt opp til en etappevis utbygging, slik 
at noen boenheter kan være tatt i bruk 
når det skal bygges ut videre. 
Bestemmelsen om støy og støv i 
anleggsfasen burde derfor vært 

Tas til etterretning. 
§ 3.1 skrives om slik at T-
1332/2016 og T-1520 legges 
til grunn under anleggsfasen. 
 
 
 
 
 
 
 



tydeligere. Også i denne bestemmelsen 
må T-1442/2016 legges til grunn, i tillegg 
til Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. 
Vårt faglige råd er at det tas inn i 
bestemmelse § 3.1 a) at T-1442/2016 og 
T-1520 skal legges til grunn. 
 
Naturmangfold 
Kystlynghei er ført opp som 
utrydningstruet (EN) på Artsdatabankens 
rødliste for naturtyper. Dersom kvaliteten 
er god nok er naturtypen i tillegg en 
utvalgt naturtype, jf. Forskrift om utvalgte 
naturtyper § 3 punkt 6. Området må 
kartlegges med tanke på kystlynghei. Det 
må i tillegg kartlegges for nedbørsmyr da 
denne naturtypen er nært truet (NT) på 
rødlista for naturtyper. Side: 2/3 
Fylkesmannen fremmer med hjemmel i 
pbl § 5-4 og med bakgrunn i T-2/16 
innsigelse til planen inntil området er 
naturtypekartlagt og vurdert i henhold til 
nml § 7. Kunnskap om hvilket 
naturmangfold som kan påvirkes av 
tiltaket må innhentes, og effekten av 
påvirkningen må vurderes, jf. 
naturmangfoldloven (NML) § 7. 
 
Klima og klimatilpasning 
Det er positivt at det stilles rekkefølgekrav 
til at Gang- og sykkelvei samt 
bussholdeplass med plattform må være 
på plass før det gis brukstillatelser/ 
ferdigattest for boligene. Vi er skeptiske 
til at det tillates oppført inntil 5 
boenheter før rekkefølgekravet om ny 
busslomme med plattform blir gjeldende. 
Dersom det drar ut i tid før det blir bygd 
flere enn 5 enheter vil boligområdet 
kunne bli stående uten bussholdeplass i 
mange år, noe som er svært uheldig. Vårt 
faglige råd er at setningen som sier at det 
tillates 5 boenheter før rekkefølgekravet 
om ny busslomme blir gjeldende, tas ut. 
 
Vi kan ikke se at tiltak eller virkemidler for 
å redusere utslipp av klimagasser, ivareta 
klimatilpasning som hensyn, eller tiltak for 
mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging er innarbeidet i planen. 
Vårt faglige råd er at disse temaene blir 
vurdert. I vår uttalelse til varsel om 
oppstart påpekte vi at etablering av nye 
boliger her, i stor avstand fra 
kommunesenteret, vil kunne medføre en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Nødvendige 
tilleggsundersøkelser og 
vurderinger knyttet til 
kystlynghei og nedbørsmyr i 
området utføres. 
Fylkeskommunen kommer 
med presisering av hvilke 
undersøkelser/vurderinger 
som er nødvendige etter 
dialog med Miljødirektoratet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
Kommunen mener at det 
nåværende rekkefølgekravet 
om at det tillates 5 boenheter 
før krav om ny busslomme 
ikke bør fjernes. Dette for å 
sikre økonomien i prosjektet 
dersom etterspørselen etter 
boliger blir lavere enn 
forventet. 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Vurderinger av hvordan 
planen påvirker mål om å 
redusere klimagassutslipp, 
evt. tiltak for effektiv 
energibruk og hvordan 
klimatilpassing er ivaretatt 
legges inn i planbeskrivelsen. 
 
 



vesentlig økning i bilbruk. Dette må 
vurderes særlig da Fylkesmannen mener 
utbygging her vil utfordre målsettingen i 
SPR-BATP, og hva økt transport som følge 
av etableringen vil kunne bety i forhold til 
mål om å redusere klimagassutslipp. Vi 
kan ikke se at temaet er vurdert utover at 
det er beskrevet at det ofte går buss forbi. 
Vårt faglige råd er at dette belyses bedre. 
 
Det går ikke tydelig fram om overvann 
skal ledes i lukkede vannledninger eller 
om det skal gå i åpne grøfter. Vårt faglige 
råd er at det tas inn i bestemmelsene at 
overvann bør løses på overflaten og ikke 
gjennom overvannsnettet. God 
overvannshåndtering er viktig både for å 
sikre robuste anlegg som kan håndtere 
forventede klimaendringer som økt 
nedbørintensitet og –mengde. 
 
Massebalanse 
Vi kan ikke se at mellomlagring og 
sluttdisponering av jord- og steinmasser 
som ikke er forurenset er vurdert. Det bør 
synliggjøres at dette er vurdert. 
 
Fremmede arter 
Det går fram av planbeskrivelsen og 
naturkartleggingen at det er registrert 
både sitkagran og bergfuru i planområdet. 
Dette er arter som lett kan spres til andre 
steder i planområdet om de ikke blir 
effektivt fjernet. Det bør tas inn et unntak 
for fremmede, skadelige arter i 
bestemmelse § 6 Grønnstruktur -
naturområde, slik at sitka eller bergfuru 
kan fjernes dersom artene skulle spres til 
dette arealformålet. 
 
Det må utvises stor forsiktighet for å 
unngå at fremmede, skadelige arter 
etablerer seg i området. Det bør 
innarbeides rekkefølgebestemmelser som 
sier at masse som fraktes inn i området 
skal være uten frø og plantedeler av 
fremmede, skadelige arter. Videre bør det 
settes bestemmelse som sier at masse 
som fraktes ut av området skal 
mellomlagres eller deponeres på en slik 
måte at ikke frø eller plantedeler fra de 
fremmede, skadelige artene som er 
registrert i området kan spres videre. 
 
Det bør også tas inn i bestemmelse § 7.1 
og § 5.3 at arealene ikke skal tilplantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
Overvannshåndtering er 
diskutert med VA-avdelingen 
i kommunen. Slik kommune 
ser det er dette tilstrekkelig 
dekket. 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Vurdering legges inn i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Følgende legges inn under 
fellesbestemmelser: 
«Fjerning av uønskede arter 
tillates. Uønskede arter 
defineres som arter som til 
enhver tid er oppført på 
«fremmedartslista» til 
Artsdatabanken». 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Legges inn i 
planbestemmelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
Legges inn i 



med fremmede, skadelige arter. planbestemmelsen. 

 

Innsigelser 
Det er varslet 1 innsigelse til planen fra Statsforvalteren i Trøndelag. Innsigelsen gjelder kartlegging av 

naturtyper i området og vurdering ihht. Nml §7. 

Innsigelsen er hensyntatt gjennom NiN-kartlegging utført av Natur og Samfunn AS. Notatet 

konkluderer at naturmangfoldet er lite basert på at det totale arealets størrelse er under 50.000 

kvadratmeter. Det er ingen rødlistearter som er observert, og ingen er registrert fra tidligere. Området 

er ikke tresatt, men sitkagran, bergfuru, rogn og asal ble observert i området. Kystlyngheia varierer 

mellom grunne fjellpartier med fattige kystlynghei-arter. Polygonen med kystlynghei har kvaliteten 

vurdert som «Lav verdi», etter variablene i Miljødirektoratets instruks. 

Trekning av innsigelse: Kommunen har fått bekreftelse på at varslet innsigelse fra myndigheten er 

trukket. 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er foretatt justeringer i planforslaget etter førstegangshøring og offentlig ettersyn: 

1. Det legges inn hensynssone – frisiktsone (140). 

2. Det inkluderes i generelle bestemmelser at T-1442/2016 og T-1520 skal legges til grunn for 

planarbeidet. 

3. Det inkluderes i generelle bestemmelser tiltak om at det tillates fjerning av uønskede arter. 

4. Det spesifiseres i bestemmelsene at arealene skal ikke tilplantes med fremmede, skadelige arter 

(§5.3, §8.1). 

5. Det legges inn §8.5 om massehåndtering. 

6. Det inkluderes i planbeskrivelsen kapitler §6.16 Klima og miljø og §6.17 Massebalanse. 

7. Beskrivelsen oppdateres med ny vurdering iht. Nml §§8-12, etter NiN-kartlegging. 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII «Konsekvensutredninger», 

med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftenes oppfangskriterier og skal derfor 

ikke konsekvensutredes. 

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

 

Vurdering: 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering 

Planprogrammet for området ble godkjent i kommunestyret 08.05.2018. Planinitativet fremmes av On 

arkitekter og ingeniører AS. Det ønskes regulert et område på ca. 57 daa til boligformål med tilhørende 

areal til lek, grønnstruktur og infrastruktur. Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging 

av ca. 40 boenheter, fordelt på frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. 

Forslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det er dermed ikke krav om 

konsekvensutredning med planprogram jf. Plan- og bygningsloven § 4-2. 

Etter kommunedirektørens vurdering gir planforslaget et godt og trygt bomiljø med gode bokvaliteter. 

Nærhet til sjøen og gode muligheter til friluftsliv er positivt mtp. folkehelse. 



Kommunedirektøren mener at planforslaget delvis kommer i konflikt med hensynene i de statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det er ca. 3 km til nærmeste 

barnehage, skole og dagligvare. Det er ikke fortau eller gang og sykkelvei langs denne veien. Det er 

også ca. 13 km til Sistranda med bredere handelstilbud. Det er et politisk mål og stimulere til levende 

grender gjennom kommuneplanens samfunnsdel, og det er lagt opp til boligutbygging i området i 

kommuneplanens arealdel. Kommunedirektøren vurderer det derfor slik at det denne typen planer kan 

tillates for å nå målet om å opprettholde levende grender. 

Konklusjon 

I henhold til Pbl §12-12, egengodkjenner Frøya kommune reguleringsplanen for Sjønhalsen 

boligområde. 
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1.Planområdet

Figur 1. Oversiktskart

Figur 2. Avmerket planområde

Planområdet
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2.Gjeldende planstatus og føringer

Figur 3. Utsnitt kommuneplan for Frøya

Nasjonale og regionale føringer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-og transportplanlegging
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene
Statlige planretningslinjer for barns interesser i planleggingen
Universell utforming
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging

Kommunale føringer
Kommuneplanens arealdel vedtatt 23.10.19
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 18.06.2015
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3. Beskrivelse av planforslaget
3.1 Arealformål

4. Hensikten med planen
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Figur 4. Reguleringsplankart datert29.05.20

5. Planprosessen
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Trønderenergi 14.12.17 Skriver at det må tas høyde for tomt til
nettstasjon sentralt i boligfeltet. Størrelse
tomt: 3*4 meter.

Inntas i
planbestemmelsene at
nettstasjon kan plasseres
innenfor planområdet.
Plassering avklares i
byggesak.

Trøndelag
fylkeskommune

05.12.17,
07.05.18

Fylkeskommunen varslet behov for
innledende befaring for å avklare evt. behov
for arkeologisk registrering i planområdet.
Befaring ble gjennomført den 23.04.18 og
det ble konkludert med at det ikke vil være
behov for ytterligere registrering her.

Skriver at planen utfordrer både
kommuneplanens arealdel, byggegrense
langs fylkesvei og bygge- og deleforbudet i
100-meters beltet langs sjøen.
Mener at det bør satses på konsentrert
bosetting i tilknytning til eksisterende
bomiljø og servicetilbud. Viser i den
forbindelse til Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal og
transportplanlegging. Ut fra
trafikksikkerhetsmessige hensyn vurderes
det som lite ønskelig at en stort sett bare har
fylkesveien å forholde seg til ved ferdsel
mellom naboene og tettstedsfunksjonene.
Mener foreslått utbygging vil endre
landskapet vesentlig pga. at tomtene blir
liggende veldig eksponert i terrenget.
Viser til Statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs
sjøen og hensikten med byggeforbudet i 100-
meters beltet langs sjøen.
For å ivareta hensynet til tilgjengelighet i
strandsonen foreslås det å avsette areal til
kyststi, friluftsområde eller liknende.
Viser til at Fylkeskommunen har akseptert en
formålsgrense på 35 meter mot sjø i enkelte
områder på Frøya.
Mener boligområdet må vurderes ifm.
revisjon av kommuneplanen.

Kommuneplanens arealdel
ble revidert i fjor og
boligområdet på
Sjønhalsen er inntatt i
planen.
Det er avsatt en sone på
30-40 meter langs sjøen
som sikrer allmennhetens
tilgang til strandsonen.

Fylkesmannen i
Trøndelag

09.02.18 Fylkesmannens holdning er at boligområdet
må vurderes gjennom kommuneplanens
arealdel.
Regionale eller nasjonale jordverninteresser
berøres ikke av planarbeidene.
Mener planen bryter med Statlige
planretningslinjer for bolig-, areal- og
transportplanlegging (SPR-BATP).
Allmennhetens tilgang til strandsonen må
vektlegges og nye bygninger må trekkes så
langt unna sjøen som mulig.

Som nevnt over er
boligområdet inntatt i
kommuneplanens
arealdel, hvilket betyr at
kommunen ønsker at det
skal tilrettelegges for
bosetting utenfor
kommunesenteret.

Det er detavsatt en sone
på 30-40 meter langs
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Evt. behov for båtplasser må vurderes. 
Naturmangfoldloven må i hensyntas og det 
må vurderes ny kartlegging av naturmangfold 
i planområdet. 
Det må avsettes areal til lekeplasser som er 
godt skjermet fra trafikk, støy og annen 
forurensning. Valg av gang- og sykkeltrase er 
også et viktig tema. 
Folkehelsetema må vurderes og ivaretas. 
ROS-analyse må utarbeides. 

sjøen som sikrer 
allmennhetens tilgang til 
strandsonen. 
Det er foreløpig ikke 
aktuelt å regulere noe 
område til småbåthavn i 
dette området, det er 
derfor ikke inntatt i denne 
omgang. Men dette kan 
være aktuelt å vurdere 
senere hvis det er 
behov/ønsker om dette. 
Øvrige kommentarer tas til 
etterretning og det 
henvises til 
planbeskrivelsen for 
utfyllende info. 
  

NVE 05.02.18 Generell uttalelse med henvisning til aktuelle 
veiledere og verktøy som anbefales å benytte 
ifm. planarbeidene. 

Tas til etterretning. 

Statens Vegvesen 21.11.17 
03.01.18 

 

Mener boligområdet bør vurderes ifm. 
revisjon av kommuneplanen. 
Planforslaget bidrar til et spredt 
utbyggingsmønster og økt bilbruk innad i 
kommunen, men også en fortetting i grenda. 
Utbyggingen vil føre til økt press på 
infrastruktur som f.eks. skoleskyss. 
Med bakgrunn i trafikksikkerhet og barns rett 
til trygg skoleveg, må det reguleres og bygges 
en busslomme for å sikre adkomst til 
skolebussen. Denne bør være en ensidig 
toveis busslomme. Videre må det inntas 
rekkefølgekrav som sier at busslomme må 
være på plass før det gis ferdigattest for 
boligene. 
Aksepterer en byggegrense på 15 meter fra 
vegmidte av Fv. 431. 

Ny ensidig-toveis 
busslomme er innregulert 
ved avkjørselen på samme 
side av vegen som 
boligfeltet blir liggende, 
dvs. nord for fv. 6466. 
Busslommen er 
prosjektert med 
utgangspunkt i 
prinsippskisse oversendt 
fra saksbehandler hos 
Statens vegvesen. 
Det er inntatt som 
rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene at 
busslomme må være på 
plass før det gis 
ferdigattest for nye boliger 
i feltet. Med tanke på 
økonomien i prosjektet og 
mulighetene for å kunne 
komme i gang, er det 
åpnet opp for bygging av 
inntil 5 nye boenheter før 
kravet blir gjeldende. 
Byggegrensen fra 
fylkesveien er lagt på 15 
meter fra vegmidte. 
 

Skjønhalsen 
Kretslag 

09.03.17 Styret stiller seg utelukkende positiv til 
planene om nytt boligfelt. Mener det er 
veldig viktig for grenda at det tilbys 
byggeklare tomter. 

 Tas til etterretning. 
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Tillater utvidet bruk av felles veg fra
fylkesveien og videreføring av denne over
deres grunn. Fotballøkka på deres eiendom
kan også inngå i en utvidet lekeplass for
området.

6. Beskrivelse av dagens situasjon og konsekvenser av planforslaget
6.1 Dagens bruk av eiendommene

Figur 5. Skjønhalsen kretshus

6.2 Grunnforhold
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Figur 6. Bilde som viser bergblotninger

Figur 7. Bilde som viser steinblokker nede ved strandsonen
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6.3 Kulturminner

6.4 Friluftsliv, folkehelse og grønnstruktur

6.5 Barns interesser, lek- og uteoppholdsareal

6.6 Teknisk infrastruktur
6.6.1 Vann, avløp og overvann
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Figur8. Overordnet VA-plan datert 28.04.2020

6.6.2 Parkering
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6.6.3 Adkomstvei

Figur 9. Eksisterende adkomstvei inn til området

6.6.4 Trafo

6.7 Renovasjon

6.8 Trafikkforhold, busslomme
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Figur 10. Langs fylkesveien er det regulert ny gang-og sykkelvei
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6.9 Kollektivdekning

Figur 11. Rutekart forbuss, hurtigbåt og ferge fra AtB

6.10 Støy og støv
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6.11 Byggeskikk, estetikk og landskap

Figur 12. Eksisterende bebyggelse i området

Figur 13. Oversiktsbilde over planområdet
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Figur 14. Utsikt fra planområdet
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Figur15. Fotomontasje av planområdet som viser en mulig utbygging
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Figur 16. lllustrasjon sett fra sjøen i nordvest 

 

  
Figur 17. lllustrasjon sett fra sør 
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6.12 Forurensning

6.13 Universell utforming

6.14 Skole og barnehage

Figur18. Lokalisering av butikk og skole/barnehage.

BUTIKK
SKOLE OG BARNEHAGE

PLANOMRÅDE
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6.15 Naturmangfoldloven §§ 8-12
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6.16 Klima og miljø

6.17 Massebalanse

6.18 ROS-analyse
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Planident : 1620201708

Arkivsak :

Reguleringsplan for boligområde Sjønhalsen, gnr. 56 bnr. 74 m.fl

Reguleringsbestemmelser Sign:……………………………………..

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 22.04.2021
Dato for godkjenning i kommunestyret :

§1 AVGRENSING

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 1620201708.
Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.

§2 REGULERINGSFORMÅL

I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende
arealformål og hensynssoner:

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr 1)

• Boligbebyggelse -frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
• Boligbebyggelse -konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
• Avløpsanlegg (BAV)
• Renovasjonsanlegg (BRE)
• Lekeplass (BLK)
• Bolig/tjenesteyting (BKB)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr 2)

• Veg (SV)
• Gang/sykkelveg (SGS)
• Annen veggrunn- grøntareal (SVG)
• Holdeplass/plattform (SH)

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr 3)

• Naturområde (GN)

Hensynssone (PBL § 12-6)

• Frisiktsone (140)

Regulering av eierskap er angitt på planen ved o_ foran feltnavn for offentlige områder. Øvrige
områder skal ha annet eierskap.
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§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1  Generelle bestemmelser 
a) Plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge med 

søknad om igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, massetransport, 

driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. 

Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i 

gang. T-1442/2016 og T-1520 skal legges til grunn. 

b) Retningslinje for behandling av støy T-1442/2016 og T-1520 skal legges til grunn ved 

utbygging av området. Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 db på uteplass og 

utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden 

(kl 23-07) ikke overstige L5AF 70dB. 

c) Universell utforming: Bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet i samsvar med byggeteknisk forskrift. 

d) Fjerning av uønskede arter tillates. Uønskede arter defineres som arter som til enhver tid er 

oppført på «fremmedartslista» til Artsdatabanken. 

 
§ 3.2  Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner iht. kml. 

§4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten i Trøndelag Fylke. 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Boligbebyggelse, frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse 

a) I områdene merket BSF tillates småhusbebyggelse inkluderte tilhørende anlegg. Det tillates 

oppført eneboliger, evt. med sekundær boenhet, samt vertikal- eller horisontaldelte 

tomannsboliger. 

b) I områdene merket BKS skal det oppføres konsentrert småhusbebyggelse inkludert 

tilhørende anlegg.  

c) Byggesøknaden skal vedlegges en detaljert utomhusplan som viser plassering av bygg, 

eksisterende og fremtidig terreng med høydekoter, uteoppholdsareal, avfallsanlegg, 

avkjørsel og parkering. 

d) Bebyggelsen skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge. Dette må 

beskrives og illustreres i byggesaken. Det er ikke tillatt med taktekking som gir reflekterende 

virkning. 

e) Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave som 

mulig. Bygninger skal plasseres lavest mulig i terrenget for å oppnå en beste mulig 

fjernvirkning.  

f) Garasjer, boder etc. skal tilpasses bolighuset når det gjelder materialvalg, form og farge. 

Plassering av garasjer, boder etc. skal vises på situasjonsplan selv om disse ikke skal oppføres 

samtidig med boligen.  

g) Maks. tillatt utnyttingsgrad:  BYA 40 % for frittliggende småhusbebyggelse 

BYA 50 % for konsentrert småhusbebyggelse 

Krav om minimum 1 boenhet pr. dekar for frittliggende småhusbebyggelse. 

Krav om minimum 1,5 boenhet pr. dekar for konsentrert småhusbebyggelse 
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h) Parkeringskrav:
Bil: minimum 2 plasser per boenhet.
Sykkel: 1-3 plasser pr. boenhet.

i) Krav til uteoppholdsareal (MUA):
Privatareal MUA, m2 /bolig (boenhet)
Eneboliger 150 m2
Tomannsboliger 150 m2
Rekkehus 75 m2
Bygg med 4 boenheter eller fler.
Leilighetsbygg, blokk mm.

7 m2

j) Høyder:
Maks byggehøyde skal ikke overskride 9 meter for bolighus og 6 meter for garasjer.
Høyde måles fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.

k) Trafo:
Trafo tillates plassert i området. Plassering avklares nærmere i byggesaken.

§ 4.2 Avløpsanlegg
Arealet er avsatt til plassering av renseanlegg. Bekrivelse av renseanlegget og plasseringen av
dette må avklares i byggesaken.

§ 4.3 Renovasjonsanlegg
Arealet er avsatt til felles renovasjonsplass for tomtene som har adkomst fra veien merket
f_SV.

§ 4.4 Lekeplass
Arealet skal benyttes til leke- og uteoppholdsareal for beboerne i feltet. Det kan gjøres
terrengtilpasninger for å gjøre områdene bedre egnet til tiltenkt bruk.
Utformingen av lekeplassene og plassering av lekeapparat og evt. boder, lekehus, gapahuker,
benker, bord mm. må vurderes nærmere i byggesaken og det må fremlegges detaljerte
tegninger som viser hvordan dette er tenkt løst. Planene skal godkjennes av kommunen som
en del av byggesaken og skal opparbeides i tråd med Forskrift om sikkerhet ved
lekeplassutstyr.
Det tillates anlagt ledningsanlegg i grunnen innenfor områdene.

§ 4.5 Bolig/tjenesteyting
Området omfatter eksisterende tomt hvor grendahuset står. Det er også to leiligheter i
bygget. Etablert virksomhet tillates videreført.
Ved nye søknadspliktige tiltak på eiendommen må det legges ved en detaljert utomhusplan
jmfr. pkt. 4c).

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 5.1 Veg
Arealet er avsatt til vegformål. Veg merket o_ SV1 og o_SV2 er offentlig kjøreveg, mens veg
merket f_SV er felles veg for tomtene som har adkomst via denne.
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§ 5.2 Gang/sykkelveg 
Arealet er avsatt til offentlig gang- og sykkelveg. 

§ 5.3 Annen veggrunn – Grøntareal  
Dette er areal langs vegbanen som grøfter, skråningsutslag med tilhørende vegetasjon. Her 
tillates det også plassering av teknisk anlegg som vann- og avløpsanlegg. Arealene skal ikke 
tilplantes med fremmede, skadelige arter.  

 
§ 5.4 Holdeplass/plattform 
 Arealet er avsatt til busslomme, plattform og leskur. 
 
 
§ 6 GRØNNSTRUKTUR -NATUROMRÅDE 

 I naturområdet skal eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares, og området skal 
kunne brukes til rekreasjon/friluftsliv. Enkel tilrettelegging med stier og utsetting av bord og 
benker tillates. 

 
 
§ 7 HENSYNSSONER 

7.1 Frisiktsone 
I frisiktsonene er det ikke tillatt med busker, trær, gjerder og lign. som kan hindre sikten. 
Terrenget skal holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander slik at disse ikke blir 
høyere enn 0,5 meter over høyden på de tilstøtende vegene. 

 
 
§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 8.1  Utomhusplan, visualiseringer, estetikk mm. 
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for aktuelle delområder være godkjent. 

Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 og inneholde følgende:  

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet  
- Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer 

utearealer for opphold, lek og beplantning  
- Eventuelle gjerder/sikring der dette er påkrevd ihht. Teknisk forskrift 
- Utvendig opplegg for renovasjon  
- Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder 
- Arealene skal ikke tilplantes med fremmede, skadelige arter.  
 
Øvrig dokumentasjon som kommunen kan kreve skal følge byggesøknaden hvis det vurderes som 
nødvendig til saksbehandling: 

- Visualisering 
- Sol/skygge-analyse 
- Angivelse av hvordan estetikk ivaretas   
- Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas   
- Støyberegninger for utendørs og innendørs støy hvis dette kreves av kommunen og  

ivaretakelse av evt. støykrav og aktuelle støytiltak  
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§ 8.2  VA-plan, tekniske anlegg mm. 
Det skal foreligge godkjente planer for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før 

oppføring av nye bygninger kan igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver 

tid gjeldende kommunale standard. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:  

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning 

- Detaljert vann- og avløpsplan 

- Løsning for tilstrekkelig brannvann 

Vei, vann og avløp, uteareal og andre tekniske anlegg må være ferdigstilte for hvert enkelt 

byggetrinn før brukstillatelse/ferdigattest gis. 

§ 8.3 Gang- og sykkelvei og bussholdeplass 
Gang- og sykkelvei samt bussholdeplass med plattform må være på plass før det gis 

brukstillatelser/ferdigattest for boligene. Det tillates oppført inntil 5 boenheter før 

rekkefølgekravet om ny busslomme med plattform blir gjeldende, mens rekkefølgekravet om 

ny gang- og sykkelvei blir gjeldende når det skal bygges på tomtene som ligger øst i 

planområdet og som naturlig vil bruke gang- og sykkelveien som «snarvei» til busslomma. 

§ 8.4 Lekeplass 
Lekeplass BLK skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse/ferdigattest for boligene, eller 

senest påfølgende vekstsesong. 

For de første 10 boenhetene vurderes det som tilstrekkelig at areal til eksisterende balløkke 

benyttes til lekeplass. 

§ 8.5 Massehåndtering 
Masse som fraktes inn i området skal være uten frø og plantedeler av fremmede, skadelige 
arter. Masse som fraktes ut av området skal mellomlagres eller deponeres på en slik måte at 
ikke frø eller plantedeler fra de fremmede, skadelige artene som er registrert i området kan 
spres videre. 

 

 

 



Y
 4

8
5
2
8
0

Y
 4

8
5
4
0
0

Y
 4

8
5
5
2
0

Y
 4

8
5
6
4
0

Y
 4

8
5
7
6
0

Y
 4

8
5
8
8
0

X 7072800

X 7072920

X 7073040

X 7073160

FBK 4.5

24.11.2017
1

Frøya

Reguleringsplan for Skjønhalsen

gnr. 56 bnr. 74 m.fl

1620201708

Detaljregulering

Esse AS

ON Arkitekter og Ingeniører AS

17/692

13.12.2017 CB

TEGNFORKLARING

Kilde for basiskart:
Ekvidistanse

1:1200Kartmålestokk

m

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Forslagsstiller:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato for siste revisjon av plankart:

Planvedtak:

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Møtesaksnr Dato Sign

kommune

N

0 10 20 30 40 50 m
Koordinatsystem:         UTM sone 32 / Euref89

Nasjonal arealplan-ID

Høydegrunnlag:            NN 2000

Dato for basiskart:

Kartopplysninger

Basiskartet er tegnet med svak gråfarge

Plandata

Plantype:

Kunngjøringsdato for planvedtak:

Saksnummer:

Behandlingsorgan

Høring og offentlig ettersyn fra/til:

13.01.2021

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse

Avløpsanlegg

Renovasjonsanlegg

Lekeplass

Bolig/tjenesteyting

Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Veg

Gang/sykkelveg

Annen veggrunn - grøntareal

Holdeplass/plattform

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

Naturområde

Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)

Planens begrensning

Formålsgrense

Regulert tomtegrense

Byggegrense

Regulert senterlinje

Frisiktslinje

Reguleringsplan-Felles for  PBL 1985 og 2008

SV

SGS

SVG

SH

BLK

BFS

GN

BAV

BRE

BKS

BKB

Sikringsone - Frisikt

Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL2008 §12-6)

H140













WØR A1

-Fall er beregnet fra eksisterende terreng
som viser at det er mulig å opparbeide en grøft
ut i fra dagens terreng

-Fall er hentet fra spillvannsledning

-Når veg og tomter er ferdigprosjektert
må VA-planen oppdateres i henhold til høydene
som blir satt på veg og tomter
________________________________________

OVERVANN

-Taknedløp kobles til overvann i hovedtrase

-Hovedtrase til overvann ledes ut til sjø like ved
renseanlegget

-Det opparbeides veggrøft mellom veg og tomter
som kan lede overflatevann ut til sjø

-Overvann fra de to tomtene sør for kretshuset
kan ledes ut til bekk som tegnet
________________________________________

SPILLVANN

-Spillvann fra de to tomtene sør for kretshuset
må ha pumpeledning fra tomt til hovedtrase

-Spillvann samles til et rensenanlegg før det går ut
i sjø via utslippsledning
________________________________________

VANN

-Mulig påkobling for vann er vest for
Dyrøyveien 523/525. Nøyaktig påkoblingspunkt
må avklares med kommunen

-Grøftetraseen for vannledning går i eks.
veg før den kommer til prosjektert VA-grøft



Natur og miljøinventering i planområdet på Sjønhalsen i Frøya 

kommune, 2018. Hovedvekt på fugl. 

 

Reguleringsområdet ble inventert tre ganger, 27. mai, 10. juni og 9. juli. 

 

Kort beskrivelse av naturmiljø; 

Planområdet er nordvestvendt ned mot klippe- og blokkstrand og er 

kulturpåvirket. Berggrunnen er sur gneis og granitt. Lengst mot sør ved 

skolebygningen er det plantet sitkagran som har frøsatt planter i området.  

 

Sitkagranskog ved skolen. 

 

Det finnes også eksemplarer av bergfuru. Vegetasjonen er en mosaikk av fattig 

nedbørsmyr, lynghei med røsslyng , krekling, klokkelyng og gråmose. I 

dalsøkkene vokser det vier og noe fuktvegetasjon med bregner. 



 

Mosaikkvegetasjon. 

Det er flere måketuer med innslag av noe rikere vegetasjon. Lengst øst i 

området finnes det løsmasser med strandengvegetasjon ved strandlinjen. 

 

 

Beiteområder for grågjess. 

 

 



Fugleregistreringer; 

Planområdet har en hovedfunksjon som hekkeområde for gråmåke. Det ble 

registrert 7 par med hekkeadferd og ungeproduksjon i 2018. Hekkeområdet 

ligger opp mot veien ut til Norddyrøya. På befaringen i juli ble det registrert 

beitespor og mytefjær av grågjess på de små strandengområdene ved sjøen. 

Dette er trolig kullgjess som er i området. Sommeren 2018 hekket det 

rødnebbterne på holme nord for planområdet. 

 

Artsliste med kommentarer; 

 

Tjeld    1 par 

Enkelbekkasin  1 hann   Hekkeadferd 

Grågås     Beiteregistreringer 

Siland    3 hann og 2 hunn 

Gråmåke    7 par min 11 pull Hekker 

Svartbak   1 par   Hekker 

Rødnebbterne 16 ind   Overflyging fra holme med hekking 

Kråke    1 par 3 unger Hekking i skogen ved skolen 

Stær   11 ind   Flokk med ikkehekkende fugl 

Heipiplerke     2 par   Hekkeadferd 

Skjærpiplerke   1 ind   Hekkeadferd 

Steinskvett   1 hann  Hekkeadferd 

 

Dyrvik 15. juli 2018 

Ola Vie 
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Bakgrunn

Sweco Norge AS har på oppdrag av Esse AS utført befaring og vurdering av tomt med Gnr/Bnr
56/74 på Frøya kommune. Vurderingen skal videre benyttes i en rammesøknad for tomten.
Detaljprosjektering er ikke dekket av dette notatet. Vedlegg 1 og 2 viser tomtens beliggenhet og
utstrekning. Tomt Gnr/Bnr 56/74 har stor utstrekning både nord og sør for Fv431 . Den
foreliggende geotekniske vurderingen tar kun for seg forhold knyttet til den nordlige delen av
tomten, se Figur 1 .

Figur 1: Utstrekning for befaringav tomten
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Område 

Den aktuelle tomten har en størrelse på ca: 4,5 hektar. Iht. NVE kvartærgeologisk kart består 
området av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Tomten er per dags dato ubebygd. 
Terrenget på tomten varierer mellom kote 0 og +23. Terrenget skråner nordover, ned mot 
kystlinjen. Det er stedvis bratte partier innad i tomten. Tomten avgrenses i sør mot Fv431. I øst 
og vest grenser tomten mot eksisterende bebyggelse.  

Befaring 

Befaring av tomten ble utført av geotekniker den 12.09.2018. Området ble vurdert både ved 
visuell observasjon og ved bruk av en enkel dybdemåler i stål, se Figur 2. Dybdemåleren 
fungerer bra for manuell kontroll til antatt berg (berg eller steinblokker), med den opplagte 
begrensningen på dybde og motstand i jord. 

  

Figur 2: Dybdemåler i stål. Lengde ca. 110cm 

Befaring på tomten ga et godt bilde av de geotekniske forholdene. Det ble observert spredte 
bergplotninger over hele tomten, i tillegg til at det ble observert større steinblokker. Over berget 
var det et lag av myr og torv, se Figur 3. Dette laget strakk seg over hele tomten, med noe 
variasjon i dybde. Det ble utført stikkprøver av dybden på torv-/myrlaget for punkter over hele 
tomten. Da det var meget bløte masser var det aldri noe problem å penetrere massene med 
dybdemåleren. Dybden på torvlaget overskred aldri 1,1m, og torvlaget er dermed vurdert til å ha 
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en dybde på mellom 0,0m og 1,1m. Det er viktig å påpeke at dybdemåleren ikke angir dybde til 
fast fjell, men til antatt fjell. For mange partier kan dette like godt være steinblokker, noe som 
man ikke kan si sikkert med dette utstyret. Det er derimot vurdert at det er lite sannsynlig å finne 
masser av annen art, enn det som er beskrevet her, under torvlaget.  

Terrenget stiger mot sør, med klare bergplotninger i de bratteste partiene, se Figur 4. Ned mot 
kystlinjen er det et bratt parti med mye store steinblokker, se Figur 6. 

Vurdering 

Befaring viser enkle grunnforhold med tynt løsmassedekke av torv og myr, over berg og 
steinblokker. Det vurderes at det derfor ikke er behov for videre geoteknisk vurdering av tomten. 
Geoteknisk prosjektering vil avhenge av hva som skal bygges. Ved eventuelt tiltak må torv- og 
myrmasser fjernes.  

Vedlegg 

Vedlegg 1. Beliggenhet. Målestokk 1:160 000 

Vedlegg 2. Tomtegrenser. Målestokk 1:2 000 
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Figur 3: Myrdekt område. Karakteristisk for tomten. 

 
Figur 4: Terrenget stiger mot sør. Bergplotninger langs begge skråningene 
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Figur 5: Bilde tatt langs kystlinjen 

 
Figur 6: Steinrøys ned mot kystlinjen 
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Figur 7: Sør-vestlig del av tomten. 



N otat

Til: ON AS v/Stig Atle Moe

Fra: Natur og Samfunn AS v/Amanda Andersen

Dato: 22.04.2021

Tittel: NIN-kartlegging boligfelt Sjønhalsen –Frøya kommune

Kartlegging av Sjønhalsen boligfelt etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper etter
NIN2

Natur og Samfunn AS ble forespurt om å kartlegge et område på Sjønhalsen i Frøya kommune der det er
planlagt et boligområde. Kartleggingen skulle gjøres etter Miljødirektoratets instruks om kartlegging av
naturtyper etter metodikken NIN2.0.

Figur 1. Figuren viser planområdet for tiltaket, og tilsvarer det området som ble kartlagt.
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Kartleggingen viser at området er dominert av kystlynghei, hvor det noen steder er gjenvekst av
fremmedartene sitkagran (SE) og bergfuru (SE). I tillegg til le-beplantning av disse er det også spredning av
store og små individer, mest nær plantefeltene men også lenger fra. I selve plantefeltene er felt og
bunnsjikt så og si fraværende.

Figur 2. Figuren viser avgrensningen av den kartlagte lokaliteten med kystlynghei.

Kystlyngheia varierer mellom grunne fjellpartier med fattige kystlynghei-arter; røsslyng, tyttebær,
krekling, einer, vierarter (salix spp), storfrytle (noen få forekomster innimellom, i områder hvor det også
fantes trær løv/bartrær).

Kystlyngheia opptrer i mosaikk med torvtekte fattigmyrer som til dels er vanskelig å skille fra fukthei da de
er svært grunne og inneholder svært lite torvmoser. Mange områder er det synlig torvtekt, og det er også
grøftet og drenert flere steder. Artsmangfoldet i disse områdene ligner nå en blanding av ombrotrof myr
og kystlynghei, med lyngarter og torvmyrull.

I sum ble det bare registrer èn polygon med naturtyper som skal kartlegges etter Miljødirektoratets
instruks for 2021, og det er kystlynghei. Lokaliteten er vurdert etter variablene i instruksen, og gis
lokalitetskvalitet «Lav verdi».

Kartleggingsdata:

Tilstand

Primær: 7RA-SJ Rask suksesjon: 2 Brakkleggingsfase
Primær: 7JB-BT Beitetrykk: 1 Ingen beitespor

Sekundær: 7FA –Fremmedartinnslag: 1 Svak effect
Sekundær: 7TK –Spor av tunge kjøretøy: 0
Sekundær: Menneskeskapte objekter: Ikke nødvendig med nedgradering (Gjerde, høgspent, betongbygg)

Tilstanden er vurdert til moderat basert på at kystlyngheia er i brakkleggingsfase og det ikke er observert
spor etter beite i området. Brenning har trolig ikke forekommet på flere tiår. Det er svak effekt av
fremmedarter i området, hvor sitkagran (SE) og bergfuru (SE) er observert med spredning ut fra
nåværende le-beplantning. Det er ikke observert spor av tyngre kjøretøy i området. Av menneskeskapte
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objekter er det observert gjerder, høgspent og mindre bygninger. Nedgradering av tilstand på grunn av 
menneskeskapte objekter er ikke vurdert som hensiktsmessig.  

Naturmangfold: 

Primær: Størrelse: 49,6 daa. Lite (under 50.000 for kalkfattige typer) 

Sekundær: Rødlistearter: Ingen rødlistearter er observert 
Sekundær: Antall NiN-kartleggingsenheter: Kun én kartleggingsenhet 
Sekundær: Kystlyngheias utviklingsfaser: Pionerfase og byggefase er ikke til stede 

Naturmangfoldet er vurdert til lite basert på at det totale arealets størrelse er under 50.000 
kvadratmeter. Det er ingen rødlistearter som er observert, og ingen er registrert fra tidligere. Området er 
ikke tresatt, men sitkagran, bergfuru, rogn og asal ble observert i området. 

Lokalitetskvalitet: Lav kvalitet 

 

Figur 3. Bildet viser torvtekt myr I forgrunn, med kystlynghei og plantet sitkagran I bakgrunn. 

 

Figur 4. Bildet viser deler av den registrerte kystlyngheia. 
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Vedrørende forespørsel om trekking av innsigelse - detaljregulering for 
boligområde Sjønhalsen - Frøya kommune 

Statsforvalteren viser til deres henvendelse av 03.05.2021 der det anmodes om at innsigelsen som 
Statsforvalteren som klima- og miljømyndighet fremmet i uttalelse av 08.12.2020 trekkes. 
 
Saken er forlagt aktuelle fagavdeling som gjør følgende vurdering: 
 
Klima- og miljø 
Planområdet er kartlagt etter NiN-metodikken våren 2021, og det ble da registrert kystlynghei, som 
er sterkt truet (EN) på rødlista for naturtyper. Kvaliteten på lokaliteten ble satt til «Lav». 
Kunnskapsgrunnlaget er dermed styrket.  
 
Omtrent halvparten av den kartlagte naturtypen blir berørt av tiltaket. Naturtypens kvalitet er lav, og 
tiltaket vil ikke få vesentlig negativ effekt på naturmangfold. Samfunnsnytten av tiltaket vektes i 
denne saken tyngre enn negativ effekt på naturmangfold. På bakgrunn av dette trekker 
Statsforvalteren innsigelsen.  
 
Vi vil likevel påpeke at i henhold til naturmangfoldloven (nml) § 7 siste punktum skal vurderingene av 
prinsippene i §§ 8 til 12 fremgå av beslutningen. Kjent kunnskap på vedtakstidspunktet skal legges til 
grunn, det vil si at kunnskap fra NiN-kartleggingen av området også skal vurderes. Vurderingen i 
planbeskrivelsen bør oppdateres. Dersom det ikke blir gjort, må vurderingen av prinsippene i §§ 8-12 
framgå av saksframlegget. 
 
Vi minner om at manglende vurdering etter nml §§ 8-12 er en saksbehandlingsfeil som kan medføre 
ugyldighet. En saksbehandlingsfeil vil ikke alltid føre til ugyldighet. Hvis det er grunn til å regne med 
at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, er vedtaket likevel gyldig. Vi viser til 
Veileder til naturmangfoldloven kap. II, kapittel 5.6 og 5.7. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: PLAN 5014201902  

Arkivsaksnr.: 19/737    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

KLAGE - REGULERINGSPLAN SIHOLMEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

 

Vedlegg: 

1. Klage på vedtak - melding 

2. Klage på vedtak - klage 

3. Merknad på reguleringsplan (innsigelse) 

4. Politisk vedtak – sluttbehandling 

5. Samlet saksfremstilling 

6. Saksprotokoll 

7. Naboliste – høring og offentlig ettersyn 

8. Naboliste – varsel om planarbeid 

 

Forkortelser: 

Fvl- Forvaltningsloven 

KPD- Kommunedelplanen for Sistranda 

Pbl- Plan- og bygningsloven 

KST – Kommunestyret 

 

Klagefrist og klageinteresse: 

Klagen er vurdert fremsatt rettidig, jf. fvl. § 29. Klager er direkte berørt da bygning ligger 

innenfor det områder som er regulert. Kommunen vurderer derfor at klager har rettslig 

klageinteresse, jf. fvl. § 28 første ledd. 

 

Saksopplysninger: 

Frøya kommune mottok anmodning om oppstartsmøte for reguleringsplan på Siholmen den 

15.03.2019. Oppstartsmøte ble holdt 29.03.2019. 



 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble sendt av ON Arkitekter 29.04.2019, etter 

naboliste utarbeidet av Frøya kommune. Frist for å komme med merknader ble satt til 

01.06.2019. 

 

Reguleringsplanen ble sendt til høring og offentlig ettersyn 27.01.2020 og fristen for å komme 

med merknader ble satt til 06.03.2020. 

Klager fremmer «innsigelse» til planen 22.10.2020, syv dager før saken skal sluttbehandles i 

Kommunestyret, 29.10.2020. Melding om egengodkjenning av reguleringsplanen ble sendt ut 

04.11.2020. 

 

«Innsigelsen» kom mellom behandling i HOAT og sluttbehandling i Kommunestyret, og ble 

ikke behandlet da merknaden kom etter at høringsfristen er utløpt. Kommunestyret ble 

orientert om merknaden, men tok således ikke stilling til denne. 

 

Klage: 

Kommunen mottok klage på vedtak i sak 95/20, behandlet i KST 29.10.2020, den 

16.11.2020. Fester av gnr. 23, bnr. 8, fnr. 2, Brynhild Vavik, heretter omtalt som klager, 

anfører at klager ikke har mottatt noe informasjon omkring arbeidet med reguleringsplanen. 

Det anføres videre fra klager at det har kostet kommunen lite å tatt kontakt og gjennomført 

møte med klager, der en kunne fått informasjon om rettigheter og konsekvenser ved 

planarbeidet. 

 

Klager ønsker at hennes «innsigelse» av 22.10.2020 skal tas til følge, og som minimum 

vurderes på lik linje med andre høringsinnspill. 

 

Rettslig utgangspunkt: 

Underinstansen, her kommunen, skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. De kan 

oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet, jfr. fvl. § 33 andre ledd. 

 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt 

naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til 

reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig jfr. pbl. § 12-10. 

 

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til 

vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne 

uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning 

disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er 

ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny 

behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen. 

 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med 

kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og 

det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret. 

 

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9, jf. § 12-12. 

 

Kommunedirektørens vurdering: 



Klager anfører i klagen om at «innsigelsen» 22.10.2020 tas til følge og som minimum 

vurderes på lik linje med andre høringsinnspill. 

 

Kommunedirektøren vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at nabo, fester eller gjenboer 

ikke har innsigelsesmyndighet i plansaker, jf. pbl. § 5-4. «Innsigelsen» vil heretter omtales 

som merknaden. 

 

Klager anfører i merknaden av 22.10.2020 at klager ikke kan se å ha mottatt noe varsel og 

ønsker å bli hørt i saken. Videre anføres det i klage 16.11.2021 at kommunen burde tatt 

kontakt med klager på grunnlag av antall berørte aktører og klagers høye alder. 

 

ON arkitekter kunngjorde oppstart av reguleringsarbeid i lokalavisen Hitra-Frøya den 

03.05.2019. Det ble den 29.04.19 sendt ut varsel til myndigheter, naboer, festere og 

gjenboere, i tillegg til at det også ble annonsert på kommunens hjemmeside.  

 

Annonse i HF: 

 
Faksimile: Lokalavisa Hitra-Frøya 3. mai 2019 

 

Kommunen behandlet planforslaget i Formannskapet 21.01.2020. Planen ble lagt ut til høring 

og offentlig ettersyn i perioden 27.01.2020 – 06.03.2020.  



 

Kommunen kan ikke se at det har kommet noen signaler fra klager om møte. Klager anfører 

at artikkel i avisen har blitt oppfattet som utkast til hvordan Siholmen kunne utvikles og ikke 

til en konkret reguleringsplan som var i prosess mot godkjenning. Kommunedirektøren mener 

at det er av klagers egen interesse å selv ta initiativ til et møte med kommunen når hun så 

artiklene i lokalavisen, dersom det er ønskelig med mer informasjon. Kommunen kan ikke ta 

stilling til hvilke parter som har interesse av avklareringsmøter utover det som er satt som 

krav til varsling i plansaker, jf. pbl, eller ta stilling til dette basert på partens alder. 

 

Kommunen kan ikke se at det er kommet noen henvendelser fra klager før 22.10.2020. 

Deretter mottok kommunen klagen som nå behandles, datert 15.11.2020 og mottatt her 

16.11.2020. 

 

Det er på det rene at kommunen har holdt seg til kravet om varsling ved at klager har fått 

varsel om oppstart av planarbeid 29.04.2019 og at klager fikk tilsendt brev når saken ble 

sendt til høring og offentlig ettersyn 27.01.2020. 

 

 
Faksimile: Utklipp av kommunens adresseliste ifb. høring og offentlig ettersyn. Komplett liste over naboer og 

gjenboere ligger vedlagt i saken.  

 

Naboliste brukt ved utsendelse til varsel om oppstart ligger vedlagt i saken. 

 

Klager anfører videre at «en vedtatt reguleringsplan for området som ikke inneholder bygget 

det gjelder for 23;8;2 vil forringe eiendommens verdi dramatisk da den ikke lengre vil være 

omsettbar til andre i realitet enn Frøy Eiendom AS. Frøy Eiendom AS vil da kunne ha langt 

større innvirkning på eiendommens verdi enn ‘markedsverdi’ som er regulert i 

festekontrakten. Eier vil av denne årsak motsette seg reguleringsplanen da den vil medføre et 

større tap. Eier vil også være bundet av reguleringsplan for eventuell annen utvikling av 

eiendommen.» 

 

I KDP vedtatt 01.10.2018 er området der bygningen befinner seg avsatt til sentrumsformål. I 

reguleringsplanen er bygget regulert til sentrumsformål, og delvis næringsbebyggelse. 

 



Kommunedirektøren kan ikke se at dette skulle forringe verdien, da bygget fortsatt er fullt 

omsettbart. Reguleringen av området har ikke på noen måte lagt noe hinder for fremtidig bruk 

av bygget, da arealformålet i reguleringsplanen er det samme som i KDP.  

 

Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon på hva som er markedsverdien på bygget, hverken 

før eller etter regulering. Det finnes derfor ikke noe håndfast for denne påstanden utover det 

at klager mener at bygget ikke er omsettbar, noe som kommunen fremholder at er en 

feiltolkning av resultatet av en regulering av området, og således en feil konklusjon.  

 

  
Utsnitt 1: KDP (bygning markert med rødt) Utsnitt 2: Reguleringsplan for Siholmen 

 

Oppsummering: 

Kommunedirektøren har gjennomgått saken og saksdokumentene, og finner ikke at det er 

begått saksbehandlingsfeil i nevnte reguleringsplansak. Kommunen kan dokumentere at saken 

er varslet for oppstart av planarbeid, at planen er sendt på høring og at planen er lagt ut til 

ettersyn i lokalavisen.  

 

Når det gjelder momentet om verdifall på eiendommen er dette en påstand som ikke lar seg 

bevise, all den tid det ikke fremkommer noen prisantydning av markedsverdien for bygget før 

og etter regulering. En prisantydning må være gjort av fagperson i et eiendomsfirma eller 

lignende. Hvilke avtaler som klager og utbygger har, og vil kunne ha i fremtiden er av en slik 

privatmessig karakter at kommunen ikke kan ta stilling til dette. 

 

Klagen har ikke ført frem. 

 

Konklusjon 

Klagen har ikke ført frem. Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig 

avgjørelse. 

 



Fra: Magne Romestrand [ma-romes@online.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no]; post@froya.kommune.no 

[post@froya.kommune.no]; Kitt Julie Hansen [KittJulie.Hansen@froya.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 16.11.2020 10:45:37 

Emne: Klage på vedtak i sak 95/20 av Kommunestyre 29.10.2020 

Vedlegg: Klage på vedtak i sak 95.20 av kommunestyre 29.10.2020.pdf 

Fra: 
Brynhild Vavik, Nordfrøyveien 872, 7270 Dyrvik 
 
Til: 
Frøya Kommune 
Postboks 152 
7261 Sistranda 
 
Vedlagt dokument: 
Klage på vedtak i sak 95/20 av Kommunestyre 29.10.2020; 
godkjenning av reguleringsplan 5014201902. 
 
Klage er også framsatt i forkant av Kommunestyremøte av 29.10.2020. 
Kan ikke se at denne er vurdert tilstrekkelig. 
Det gjøres oppmerksom på at saken, slik den nå står, k a n innebære et meget stort konfliktpotensiale 
som kan skape mye vondt blod i Frøyasamfunnet, 
men som med godvilje enkelt kan løses i minnelighet av de involverte parter. 
 
1 vedlegg (pdf-fil) 
 
Med hilsen 
Brynhild Vavik 





Frøya Kommune 

Postboks 152 

7261 Sistranda 

 

Brynhild Vavik 

Nordfrøyveien 872 

7270 Dyrvik 

 

Innsigelse av detaljreguleringsplan (50142019029) 
 

 

Frøya Kommune dokumenterer at et brev er sendt 27. Januar 2020 til eier av 23;8;2. Brynhild Vavik, 

heretter «eier», kan ikke se å ha mottatt noe varsel om høring av reguleringsplanen og har vært av 

oppfatning at gjentatte avisartikler i www.hitra-froya.no har dreid seg om utkast til hvordan 

Siholmen vil kunne videreutvikles; ikke at det var relatert til en konkret reguleringsplan som var i 

prosess mot godkjenning. Eier kan ikke se å ha mottatt noe varsel og ønsker å bli hørt i saken som 

den part som kanskje er mest berørt av etableringen av reguleringsplanen. 

Primo 70-tallet etablerte eier seg på Siholmen. Tomt var i denne perioden eid av Sistranda 

Samvirkelag, før fusjon til Orkla, og bygget ble etter hvert i eiers besittelse. I 1994 ble eiendommene 

restrukturert under Siholmen AS under daglig leder Stig Sægrov. Gjeldende tinglyst festekontrakt er 

fra 1994.  

En vedtatt reguleringsplan for området som ikke inneholder bygget det gjelder for 23;8;2 vil forringe 

eiendommens verdi dramatisk da den ikke lengre vil være omsettbar til andre i realitet enn Frøy 

Eiendom AS. Frøy Eiendom AS vil da kunne ha langt større innvirkning på eiendommens verdi enn 

‘markedsverdi’ som er regulert i festekontrakten. Eier vil av denne årsak motsette seg 

reguleringsplanen da den vil medføre et større tap. Eier vil også være bundet av reguleringsplan for 

eventuell annen utvikling av eiendommen. 

Det anmerkes at Frøy Eiendom AS fikk tilbud om å kjøpe bygget medio 2020 i forbindelse med ett 

innbrudd hvor en person også utførte hærverk. Det kom inn et bud med en klausul om at 

forsikringssum skulle tilfalle eier. Dersom en slik eiendomstransaksjon skulle gått i orden ville man 

vært avhengig av at fordringen mot eiers forsikringsselskap ble overdratt på lik linje med bygget og at 

Frøy Eiendom AS hadde utbetalt den totale sum. Da Frøy Eiendom ikke ønsket å følge 

forsikringsselskapets spilleregler ble eier tvunget til å avslå tilbudet da det med de forhold som lå til 

grunn ville være under 50% av det man normalt ville kunne oppnå i markedet. Eier har forståelse for 

at dette er et privatrettslig forhold mellom bortfester og fester, men legger likevel fram 

opplysningene som et bakteppe for de økonomiske konsekvenser reguleringsplanen vil ha. Ettersom 

eier ble tvunget til å avslå budet fra bortfester ble betydelig midler brukt til rehabilitering av bygget 

etter hærverket. 

Avslutningsvis gjør eier oppmerksom på byggets historiske bakteppe som en del av Petter A. Furbergs 

eiendom. Eier observerer at hovedbygningen ikke søkes fjernet i reguleringsplanen. Eier anmoder om 



at 28;8;2 holdes utenfor reguleringsplanen på lik linje med hovedbygningen. Bildet viser Siholmen i 

1969; 2-3 år får eier tok over bygningen. 

 

 

 

Vavika,  

 

Brynhild Vavik 

 



 

Postadresse Telefon Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 4312.15.29999  

 
 

 

Til mottakere iht. liste 

 

 
 

  

   

 
 

 

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

 ESSK/12437 19/737 PLAN 5014201902      Sistranda, 03.11.2020 

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SLUTTBEHANDLING - 

DETALJREGULERINGSPLAN SIHOLMEN  
 

Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjente 29.10.2020 sak 95/20 

detaljreguleringsplanen for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og 

planbestemmelser datert 13.08.2020 og planbeskrivelse datert 03.01.2020, med følgende 

endring: 

 

- Nytt avsnitt i 4.1 a) 

Det skal avsettes minimum 42 parkeringsplasser som kan benyttes til eksisterende 

småbåthavn. 

 

- Nytt strekpunkt i 8.1 

Nødvendig parkeringsplasser for å betjene eksisterende, samt utvidelse av småbåthavn. 

 

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse 

etter høring og offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll. 

 

Saksdokumenter  

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og 

saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter kan sees ved henvendelse i kommunens servicetorg 

og på kommunens hjemmeside https://www.froya.kommune.no/tjenester/politikk/kunngjoringer/  

 

Endringene i §§ 4.1 a og 8.1 vil bli lagt til bestemmelsene og tilgjengeliggjort gjennom 

https://kommunekart.com/klient/froya/publikum  

 

Erstatning/ innløsning  

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 

15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. 

 

Klageadgang: 

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette og planvedtaket ble kunngjort i 

Hitra/Frøya avis den 06.11.2020. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 27 

satt til 27.11.2020 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). 



 

Postadresse Telefon Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 4312.15.29999  

 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, 

eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

 

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale 

myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket. 

 

Rett til innsyn: 

Du har rett til innsyn i sakens dokumenter iht. offentlighetslova.  

https://www.froya.kommune.no/tjenester/administrasjon/innsyn/ 

 

Har du spørsmål? 

Spørsmål kan rettes til saksbehandler. Virksomheten har åpningstid pr. telefon mandag og 

torsdag mellom kl. 10-14. 

 

Henvendelser utover denne tiden kan rettes til servicekontoret per tlf. 72 46 32 00 eller e-post: 

postmottak@froya.kommune.no.  

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Espen Skagen 

Fagleder planavdelingen 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Mottakere:  
Magnar Sundberg;  

Trond Sørdal;  

Nils Reidar Burøy;  

Fosen Verkstedservice As;  

Ida Johanne Ellevsen;  

Jan Børge Fløholm Ervik;  

Bjørnar Smalø;  

Camilla Smalø;  

Kari Smalø;  

Svein Olav Smalø;  

Svein Olaf Smalø;  

Trygve Smalø;  

Petra Dorthea Myhr;  

Coop Hamarvik Sa;  

Kai Andor Bremnes;  

Roger Ervik;  

Sølvi Wahlvåg;  

Britt Helene Berge;  

Anton Oddvar Ervik;  

Hilde Beate Ervik;  

Randi Irene Ervik;  

Anton Ulrik Ervik;  

Hallgeir Fredagsvik;  

Inger Marie Fredagsvik;  

Odin Gisle Fredagsvik;  

Aud Ulrikke Søreng;  

Frits Mathisen;  

Mary Antonie Mathisen;  

Oddbjørn Mathisen;  



 

Postadresse Telefon Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 4312.15.29999  

Per Inge Pedersen;  

Bitten Ranes;  

Trøndelag Fylkeskommune;  

Turid Ervik;  

Marit Gjelseth;  

Tove Hammer;  

Brynhild Vavik;  

Dalpro As;  

Jarle Anton Antonsen;  

Anita Yttersian;  

Arve Yttersian;  

Bjørnar Håkon Yttersian;  

Solvor Yttersian;  

Mads Kristiansen;  

Bjørg Astrid Haraldsen;  

Børege Andre Haraldsen;  

Ronny Ove Haraldsen;  

Ingve Normann Johansen;  

Valborg Marie Mauseth;  

Kari Johanne Thesen;  

Frøya Og Hitra Pinsemenighet;  

Thomas Yttersian;  

Hans Oddulf Mathisen;  

Coop Nordvest Sa;  

Rn Eiendom As;  

Elizabeth Kumar;  

Manish Kumar;  

Bentein Mortensen Landrø;  

Judith Vik;  

Olav Bjørgan;  

Lise Yttersian Sivertsen;  

Karin Irene Karlsen Eide;  

Brit Karlsen;  

Mathis Willy Dolen;  

Torill Dolen;  

Steinar Sivertsen;  

Petra Berntine Myrseth;  

Steinar Lyder Bremnes;  

Tony Jensen;  

Geir Roger Vestvik Wærø;  

Jon Botn-Jørgensen;  

Roy Kenneth Sundfjord;  

Egil Sæther;  

Torstein Yttersian;  

Hans Oddulf Mathisen;  

Geir Inge Pedersen;  

Yttersian Yttersian;  

Mathisen Mathisen;  

Leif Rune Rabben;  

Kristoffer Dyrvik; 
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95/20 Kommunestyret 29.10.2020 

 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN SIHOLMEN  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.10.2020 sak 95/20 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 29.10.20: 
 

Rep. Geir Egil Meland ba om vurdering av sin habilitet da han er styremedlem i Siholmen AS 

Rep. Geir Egil Meland ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Følgende forslag til endring i planbestemmelsene ble fremmet av Kommunedirektøren: 

 

Nytt avsnitt i 4.1 a) 

Det skal avsettes minimum 42 parkeringsplasser som kan benyttes til eksisterende småbåthavn . 

Nytt strekpunkt i 8.1 

Nødvendig parkeringsplasser for å betjene eksisterende, samt utvidelse av småbåthavn. 

 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

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

reguleringsplanen for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 

13.08.2020 og planbeskrivelse datert 03.01.2020. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og 

gjøre evt. mindre rettinger.  

 

Nytt avsnitt i 4.1 a) 

 

Det skal avsettes minimum 42 parkeringsplasser som kan benyttes til eksisterende småbåthavn. 

 

Nytt strekpunkt i 8.1 

 

Nødvendig parkeringsplasser for å betjene eksisterende, samt utvidelse av småbåthavn. 
 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 15.10.2020 sak 84/20 

 

Behandling: 
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Vedtak: 

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

reguleringsplanen for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 

13.08.2020 og planbeskrivelse datert 03.01.2020. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og 

gjøre evt. mindre rettinger.  

 

Enstemmig. 

 

 

Innstilling: 

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

reguleringsplanen for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 

13.08.2020 og planbeskrivelse datert 03.01.2020. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og 

gjøre evt. mindre rettinger.  

 

Utredning: 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 03.01.2020 

2. Planbestemmelser, datert 13.08.2020 

3. Plankart, datert 13.08.2020 

4. ROS-analyse 

5. Illustrasjonsplan 

6. Perspektivtegninger 

7. Terrengprofil 

8. Snitt-tegning 

9. Analyse: Sol/skygge 

10. Analyse: Vind 

11. Vedlegg: Plantegning VA 

12. Notat: Teknisk notat VA 

13. Notat: Støyvurdering 

14. Rapport: Miljøteknisk undersøkelse 

15. Rapport: Geoteknisk datarapport 

16. Prosjekteringsrapport: Geoteknisk prosjekteringsrapport 

17. Rapport: Risikovurdering for skipsstøt mot ny bebyggelse på Siholmen 

18. Rapport: Bølgeanalyse og erosjonssikring – Siholmen 

19. Prinsippskisse: Errosjonssikring 

20. Detaljtegning: Bussholdeplass 

21. Sammenstilling av merknader 

22. Oversikt over endringer med kommentarer – ON arkitekter 

 

Saksopplysninger:   

Planforslaget 

Planforslag utarbeidet av ON arkitekter og ingeniører og ble mottatt 22.10.2019. Revidert planforslag 

er levert 08.01.2020. Planforslaget er revidert etter høring og offentlig ettersyn, og ble mottatt 

14.08.2020. 

Hensikt med regulering 

Tilrettelegge for næringsutvikling i form av boligbygging, næringsbebyggelse og småbåthavn med 

tilhørende infrastruktur. 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Området ligger ca. 1 km. fra kommunehuset på Sistranda. Området benyttes i dag til ulike virksomheter 

og formål. Her finnes næringsaktivitet i form av tjenesteyting, verksted, reiseliv og 
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serveringsvirksomhet. Her er også ei utbygd kai samt småbåthavn med tilhørende fasiliteter. Frøya 

kommunes nye brannstasjon er lokalisert her. Noen boenheter er også etablert sentralt i området. Flere 

av byggene på Siholmen står derimot tomme grunnet endring og flytting av virksomheter. Blant annet er 

lensmannskontorer og hurtigbåtterminalen flyttet. I tillegg ligger den gamle brannstasjonen til Frøya 

kommune sentralt i området. Gjennom regulering og utbygging ønsker en nå å legge til rette for at 

området blir tatt i bruk og tilpasset dagens behov på Frøya. 

Forhold til overordnete planer 

Området er i dag avsatt til næring, sentrumsformål, havn og tjenesteyting. Planforslaget er således i tråd 

med overordnet plan. 

Førstegangs behandling 

Planen ble vedtatt sendt ut til høring og offentlig ettersyn i Formannskapet, sak 15/20, 21.01.2020. Brev 

til naboer og regionale- og statlige sektormyndigheter ble sendt 27.01.2020, frist for merknader ble satt 

til 06.03.2020. 

Planprosess 

 

Dato   Kommentar 

15.03.2019 ON Arkitekter og ingeniører 
sender anmodning om 
oppstartsmøte til kommune. 

Det medfølger en kort planbeskrivelse samt foreslått 
planavgrensning. 

29.03.2019 Oppstartsmøte avholdes på 
Herredshuset. 

Fra kommunen møter: Tina Eltervåg 
(Arealplanlegger), Anders Hekland (Arealplanlegger), 
Bjørnar Grytvik (Avdelingsleder VAR), Kitt Julie 
Hansen (Virksomhetsleder Forvaltning). 
Forslagstiller:  
Stig Atle Moe (ON arkitekter) Kristian Erlandsen (Frøy 
Eiendom) 

06.05.2019 Varsel om oppstart mottatt Beskrivelse av mål for regulering, størrelse og 
plassering. Frist for merknader satt til 01.06.2019 

22.10.2019 Forslag til reguleringsplan 
mottatt 

Kommunen gjennomgår plandokumenter kommer 
med merknader. 

08.01.2020 Komplett planforslag mottatt Kommunen mottar revidert planforslag iht. 
merknadene som er gitt. 

21.01.2020 1.gangsbehandling Behandling av planforslag i Formannskapet 

27.01.2020 Høring og offentlig ettersyn Planen sendes på høring og offentlig ettersyn til 
naboer og sektormyndigheter. Frist for merknader 
06.03.2020. 

06.03.2020 Utsatt frist Trøndelag fylkeskommune ber om utsatt frist. 
Innvilges. 

11.03.2020 Høringsfrist utløpt Det er kommet innsigelse fra Kystverket og 
Fylkesmannen i løpet av høringstiden. 

14.08.2020 Revidert planforslag mottatt ON leverer nytt planforslag iht. merknader fra 
sektormyndigheter 

25.08.2020 Forespørsel til 
innsigelsesmyndighet 

Kommunen sender forespørsel om trekking av 
innsigelse.  

10.09.2020 Forespørsel om tilbaketrekking 
av innsigelse innvilget 

Kystverket og Fylkesmannen trekker sine innsigelser 

15.10.2020 Planen behandles i 
planutvalget 

  

29.10.2020 Planen egengodkjennes i 
Kommunestyret 
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Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 27.01.2020 til 06.03.2020. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 

uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Kystverket 12.02.2020 Varsler innsigelse til 
byggegrense mot sjø hvis det 
det ikke gjøres en bedre 
kartlegging av risikobildet for 
skipspåkjørsel og påfølgende 
konsekvenser. 

Skipsstøtsanalysen er fulgt opp 
gjennom detaljprosjektering av 
molo. Som et resultat av dette er 
også plankartet oppdatert med 
innregulering av molo på 5 
meter mot området BS1 og BS2 
og det er videre lagt inn en 
byggegrense på 3 meter fra 
denne moloen. Et belte på 4 
meter er regulert inn som 
vann/strand (V1) mellom molo 
og området regulert til ferdsel 
(VFE). 

Fylkesmannen i 
Trøndelag 

03.03.2020 Fylkesmannen fremmer med 
hjemmel i PBL § 5-4, og av 
hensyn til støyfølsom 
bebyggelse, innsigelse til 
reguleringsplanen, jf. Klima og 
miljødepartementets 
retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging. 
Mener videre at det må 
forankres i bestemmelsene at 
det skal utarbeides en 
tiltaksplan for opprydding av 
forurenset grunn før det blir 
gitt igangsettingstillatelse. 

For å imøtekomme 
Fylkesmannens krav til 
ivaretakelse av støy, har vi 
endret bestemmelsene (§4.1 g) 
slik at konkrete grenser for 
støynivå fremgår; Alle boenheter 
skal ha støynivå mindre enn Lden 
55 db på uteplass og utenfor rom 
til støyfølsom bruk. Utenfor 
soverom skal maksimalt støynivå 
i nattperioden (kl 23-07) ikke 
overstige L5AF 70dB. 
 
Bestemmelsene er videre endret 
slik at det også stilles krav om å 
utarbeide en tiltaksplan for 
opprydding av forurenset grunn 
(§8.3) 

NVE 03.02.2020 Mener plassering av 
bebyggelse på kote 3 synes å 
være noe snaut og anbefaler å 
øke denne høyden til 3,50 for å 
ta høyde også for 
bølgepåvirkning og 
uværsperioder for anlegg og 
konstruksjoner som ikke er 
planlagt for oversvømming. 

I forbindelse med 
detaljprosjektering av utfylling 
og bygging av molo, har 
Norconsult as har utarbeidet en 
bølgeanalyse samt gjennomført 
en vurdering av erosjonssikring. 
Ved prosjektering av fylling og 
molo er denne analysen lagt til 
grunn slik at moloene får en 
utforming som reduserer 
bølgepåvirkningen/bølgekraft 
mot bebyggelsen. Det vil blant 
annet bli etablert en molo 
mellom sjøen og bebyggelsen, 
med en topp fyllingsbredde på 5 
meter som skal ligge på kote 
+4.1m. 
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Trøndelag 
fylkeskommune/ATB 

11.03.2020 Krever at det reguleres inn 
ensidig toveis busslomme 
utformet i hh.t. håndbok 
V123 og at denne skal være 
universelt utformet. Det må 
også settes av areal til leskur. 

Plankartet er endret slik at det 
nå er regulert inn busslomme sør 
for krysset mot Fv714. 
Utforming av busslomme i hh.t. 
Statens vegvesens håndbok 
V123 og universell utforming er 
sikret gjennom ny bestemmelse 
(§5.7). 

Grønn fremtid 09.02.2020 Kommer anførsler om at 
planens § 8.2 er i strid med pbl. 
§ 27-1, da tidspunkt for 
etablering av slokkevann 
foreslås i planen til 
brukstillattelse/ferdigattest, og 
ikke IG som loven forutsetter. 

Pbl. § 27-1 sier følgende: 
«Bygning må ikke føres opp eller 
tas i bruk til opphold for 
mennesker eller dyr med mindre 
det er forsvarlig adgang til 
hygienisk betryggende og 
tilstrekkelig drikkevann,  samt 
slokkevann» 
 
Den kommunale 
planforvaltningen vurderer at 
planforslaget er i tråd med pbl. § 
27-1. 

 

 

Innsigelser  

Det er varslet innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag og Kystverket. Fylkesmannen fremmer med 

hjemmel i PBL § 5-4, og av hensyn til støyfølsom bebyggelse, innsigelse til reguleringsplanen, jf. Klima 

og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Kystverket varsler 

innsigelse til byggegrense mot sjø hvis det det ikke gjøres en bedre kartlegging av risikobildet for 

skipspåkjørsel og påfølgende konsekvenser. Begge innsigelsene er hensyntatt i revidert planforslag. 

Kommunen har fått bekreftelse på at varslet innsigelse fra myndighetene er trukket. Ligger vedlagt. 

Endringer etter førstegangs behandling  

Det er foretatt justeringer og endringer i planforslaget etter første gangs høring og offentlig ettersyn. 

Det er gjort følgende endringer:  

 Plankartet er endret slik at det nå er regulert inn busslomme sør for krysset mot Fv714. 

Utforming av busslomme i hh.t. Statens vegvesens håndbok V123 og universell utforming er 

sikret gjennom ny bestemmelse (§5.7). 

 For å imøtekomme Fylkesmannens krav til ivaretakelse av støy, har man endret bestemmelsene 

(§4.1 g) slik at konkrete grenser for støynivå fremgår; Alle boenheter skal ha støynivå mindre 

enn Lden 55 db på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal 

maksimalt støynivå i nattperioden (kl 23-07) ikke overstige L5AF 70dB. Bestemmelsene er 

videre endret slik at det også stilles krav om å utarbeide en tiltaksplan for opprydding av 

forurenset grunn (§8.3) 

 Skipsstøtsanalysen er fulgt opp gjennom detaljprosjektering av molo. Som et resultat av dette er 

også plankartet oppdatert med innregulering av molo på 5 meter mot området BS1 og BS2 og 

det er videre lagt inn en byggegrense på 3 meter fra denne moloen. Et belte på 4 meter er 

regulert inn som vann/strand (V1) mellom molo og området regulert til ferdsel (VFE). 

 Utarbeidet detaljtegning av bussholdeplass 

 Utarbeidet en bølge og erosjonssikrings-notat 
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 Utarbeidet skipsstøtsanalyse (risiko-analyse) 

Konsekvensutredning  

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

konsekvensutredning.  

Lovhjemler  

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

Vurdering:  
Innkomne merknader  

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt gjennomarbeidet og det vurderes at det ikke vil medføre noen konflikter med 

omkringliggende bebyggelse eller interesser. Det er godt dokumentert for evt. problemstillinger, og 

planforslaget virker meget tilfredsstillende. 

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

forslag til vedtak:  

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

for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 13.08.2020 og 

planbeskrivelse datert 03.01.2020. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 29.10.2020 

Sak: 95/20  Arkivsak: 19/737 

 

SAKSPROTOKOLL - SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN SIHOLMEN  

 

Vedtak: 

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

reguleringsplanen for Siholmen (planid: 5014201902), som vist på plankart og planbestemmelser datert 

13.08.2020 og planbeskrivelse datert 03.01.2020. 

 

Kommunedirektøren skal etter at saken er egengodkjent forsikre seg om at planen blir digitalisert og 

gjøre evt. mindre rettinger.  

 

Nytt avsnitt i 4.1 a) 

 

Det skal avsettes minimum 42 parkeringsplasser som kan benyttes til eksisterende småbåthavn. 

 

Nytt strekpunkt i 8.1 

 

Nødvendig parkeringsplasser for å betjene eksisterende, samt utvidelse av småbåthavn. 
 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 29.10.20: 
 

Rep. Geir Egil Meland ba om vurdering av sin habilitet da han er styremedlem i Siholmen AS 

Rep. Geir Egil Meland ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Følgende forslag til endring i planbestemmelsene ble fremmet av Kommunedirektøren: 

 

Nytt avsnitt i 4.1 a) 

Det skal avsettes minimum 42 parkeringsplasser som kan benyttes til eksisterende småbåthavn . 

Nytt strekpunkt i 8.1 

Nødvendig parkeringsplasser for å betjene eksisterende, samt utvidelse av småbåthavn. 

 

Enstemmig. 
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Frøya Kommune

Naboliste for bygge- og delesaker

Hjemmelhaver(e)

Naboer:

5014 - 23/1 ELLEVSEN IDA JOHANNE

GROVA 4 7027 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/1 ERVIK JAN BØRGE FLØHOLM

PETER WANVIKS VEG 4 C 7022 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/1 SMALØ BJØRNAR

KVERNESVEIEN 594 6531 AVERØY

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/1 SMALØ CAMILLA

BAGLERVEGEN 4 7031 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/1 SMALØ KARI

DREGSETHVEGEN 43 7500 STJØRDAL

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/1 SMALØ SVEIN OLAV

MÅNEVEGEN 14 7506 STJØRDAL

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/1 SMALØ SVERRE OLAF

RANHEIMSVEGEN 230 A 7055 RANHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/1 SMALØ TRYGVE

FLATØYVEIEN 31 7263 HAMARVIK

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed
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Naboer:

5014 - 23/2 MYHR PETRA DORTHEA

KONGSVEGEN 64 7088 HEIMDAL

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/3 COOP HAMARVIK SA

Postboks 1 7264 HAMARVIK

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/6 BERGE BRIT HELENE

GILDHEIMSVEGEN 5 B 7044 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/6 ERVIK RANDI IRENE

SELSBAKKVEGEN 48 A 7027 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/6 ERVIK ULRIK ANTON

INGEMANN TORPS VEI 7 7040 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/6 SØRENG AUD ULRIKKE

NORDFRØYVEIEN 1024 7270 DYRVIK

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/7 ERVIK TURID

ENDEVEGEN 7 2074 EIDSVOLL VERK

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/7 GJELSETH MARIT

KRINGSJÅVEGEN 27 7032 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/7 HAMMER TOVE

SKYTTARBAKKEN 43 7089 HEIMDAL

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/8 SIHOLMEN AS

Siholmen 34 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/8/2 SIHOLMEN AS

Siholmen 34 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed
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Naboer:

5014 - 23/8/2 VAVIK BRYNHILD

NORDFRØYVEIEN 872 7270 DYRVIK

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/8/3 SERVICEBRYGGA AS

7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/8/3 SIHOLMEN AS

Siholmen 34 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/8/4 DALPRO AS

Hammerstadveien 1 7250 MELANDSJØ

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/8/4 SIHOLMEN AS

Siholmen 34 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/17 MAUSETH VALBORG MARIE

POSTBOKS 58 7261 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/21 THESEN KARI JOHANNE

NORDFRØYVEIEN 389 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/24 FRØYA OG HITRA PINSEMENIGHET

Postboks 102 7261 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/26 MATHISEN FRITS

VARDEVEIEN 8 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/26 MATHISEN HANS ODDULF

STEINVEIEN 66 6530 AVERØY

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/26 MATHISEN MARY ANTONIE

MARSTRANDS GATE 2 6508 KRISTIANSUND N

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed
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Naboer:

5014 - 23/26 MATHISEN ODDBJØRN

GENERAL BANGS VEG 51 B 7024 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/26 PEDERSEN PER INGE

LANGVEIEN 26 6509 KRISTIANSUND N

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/26 RABBEN LEIF RUNE

SILDRÅPEVEGEN 66 F 7048 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/26 RANES BITTEN

MOABREKKA 16 6650 SURNADAL

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/33 LANDRØ BENTEIN MORTENSEN

NORDFRØYVEIEN 512 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/33 VIK JUDITH

NORDFRØYVEIEN 512 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/34 BJØRGAN OLAV

NORDFRØYVEIEN 508 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/38 EIDE KARIN IRENE KARLSEN

RANHEIMSVEGEN 298 7055 RANHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/38 KARLSEN BRIT

LADE ALLE 70 D 7041 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/39 DOLEN MATHIS WILLY

NORDFRØYVEIEN 502 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/39 DOLEN TORILL

NORDFRØYVEIEN 502 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed
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Naboer:

5014 - 23/41 ERVIK TURID

ENDEVEGEN 7 2074 EIDSVOLL VERK

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/44 MYRSETH PETRA BERNTINE

MELKHAUGVEIEN 3 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/49 FRØYA KOMMUNE

Postboks 152 7261 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/51 ERVIK TURID

ENDEVEGEN 7 2074 EIDSVOLL VERK

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/61 EIDE KARIN IRENE KARLSEN

RANHEIMSVEGEN 298 7055 RANHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/61 KARLSEN BRIT

LADE ALLE 70 D 7041 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/95 DYRVIK KRISTOFFER

BUSTIVEIEN 3 B 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/97 ELLEVSEN IDA JOHANNE

GROVA 4 7027 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/111 HAMMER KATRIN STØEN

VARDEVEIEN 5 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/115 SIHOLMEN AS

Siholmen 34 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/122 FRØYA OG HITRA PINSEMENIGHET

Postboks 102 7261 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed
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Naboer:

5014 - 23/140 BJØRGAN LINDA JOHANNE

DALHEIMVEGEN 3 7059 JAKOBSLI

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/141 ERVIK INA SUZANNE

BUSTIVEIEN 6 7260 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 23/146 FRØYA KOMMUNE

Postboks 152 7261 SISTRANDA

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 1714/12 STATENS VEGVESEN REGION MIDT

Fylkeshuset 6404 MOLDE

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

5014 - 1714/12 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Postboks 2350 Torgarden 7004 TRONDHEIM

Matrikkelnr Eier/Festers navn

Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: GNR 15/101  

Arkivsaksnr.: 19/2350    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SALMAR - SALG AV EIENDOM GNR 15 BNR 101 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune selger gbnr 15/101 - 40.590 kvm - areal i Nordskag 

Industriområde til SalMar AS, org.nr. 958 973 306, til en kjøpesum av 

10.400.000 kr 

2. Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing 

3. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

4. Det settes krav om tilbakeføring av tomt/ areal til kommunen dersom det ikke er 

satt i gang bygging innen to år etter vedtaksdato/ tildelingsdato 

5. Veirettigheter skal tinglyses 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er 

lagt til grunn 

7. I henhold til punkter over, delegeres ansvar for utarbeidelse og inngåelse av 

kjøpekontrakt til kommunedirektøren 

 

 

Vedlegg: 

 

 Henvendelse fra SalMar 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått henvendelse fra SalMar om kjøp av resterende del av eiendommen 

gbnr 15/ 101 på Nordskaget. 

 

Forhandlingsutvalget har hatt flere møter med representanter fra SalMar de siste månedene. 

Utgangspunkt i hele prosessen har vært selvkostprinsippet.  

 



 
 

Byggeregnskap 
 

Byggeregnskapet (2009) ser ut som følger: 

 

Grunnerverv og erstatninger 4 508 609 

Kjøp av veggrunn 100 000 

Advokathonorar og utgifter til Tingretten 616 387 

Prosjektering/ byggeledelse - konsulenthonorar 1 690 884 

Prosjektledelse 260 000 

Entreprenørkostnader 28 519 144 

Total 35 695 024 

  Momskompensasjon 6 346 659 

  Ny total 29 348 365 

 

Opparbeidelsen av Nordskag Industriområde ble finansiert som følger: 

Låneopptak (2006) 26 500 000 

Momskompensasjon 6 346 659 

Tomtesalg 1 800 000 

Nytt låneopptak 1 048 365 

  35 695 024 

 

Erverv 
 

Et areal på totalt 62 daa ble ervervet i forbindelse med etableringen av Nordskag 

Industriområde. Ca 35 daa ble ervervet av Innovamar i 2009. I avtalen mellom kommunen og 

Innovamar hadde Innovamar en opsjonsavtale på restarealet.  



 

 

Kvm 

Dagfinn Nordskag 939,00 

Dagfinn Nordskag 13 582,00 

Oddmund Sivertsen 1 510,10 

Roy Tore Vaaden 346,00 

Erling Nordskag 4 644,80 

Gunnar Nordskag 490,70 

Kristian Kristiansen 2 959,00 

Gunnar Nordskag m fl 22 061,70 

Signy og Olvar Volden 10 988,40 

Kåre Kristiansen 4 900,00 

Totalt ervervet areal 62 421,70 

 

Ervervskostnadene beløper seg til: 

 

 

Kr 

Grunnerverv og erstatninger 4 508 609 

Kjøp av veggrunn 100 000 

Advokathonorar og utgifter til Tingretten 616 387 

Total 5 224 996 

  Ervervskostnader pr kvm (2007) 83,70 

 

 

 

Nytt areal 
 

Opparbeidelse av næringsarealet omfattet også av fylling i sjø. Arealet ble utvidet med ca 13 

daa.: 

 

Areal 2009 62 421,70 

  Areal 2021   

Ervervet 2009 35 238,00 

NV fylling i sjø 16 390,00 

Langs Industriveien  22 720,00 

Vei fra hovedvei til Innovamar 1 480,00 

  75 828,00 

  Utøket areal 13 406,30 

 

 



 

Opparbeidelseskostnader 
 

 

 

Kr 

Prosjektering/ byggeledelse - konsulenthonorar 1 690 884 

Prosjektledelse 260 000 

Entreprenørkostnader 28 519 144 

Total 30 470 028 

  Momskompensasjon 6 346 659 

  Grunnlag for opparb. kostnad pr kvm 24 123 369 

  

  OPPARBEIDET AREAL Kvm 

Ervervet 2009 (Innovamar 15/108) 35 238 

Opparbeidet område 16 390 

Veiareal 1 480 

Total 53 108 

  Opparbeidelseskostnader pr kvm (2009) 454,23 

 

 

 

Beregning av pris 
 

Flerer faktorer påvirker beregning av kvm-pris: 

 

 Ervervskostnader 

 Opparbeidelseskostnader 

 Nytt eller eksisterende areal 

 

For nytt areal, dvs fylling i sjø, inngår ikke ervervskostnader (areal 1a). For areal som er 

ervervet og opparbeidet inngår både ervervs- og opparbeidelseskostnader (areal 1b samt areal 

for vei – areal 3). For ikke opparbeidet areal (areal 2) er det kun ervervskostader. Dette gir 

oss følgende kvm-priser pr areal: 



 

 

 

Pris pr areal Kvm Pris 

1a NV - fylling i sjø 

  

 

Opparbeidelseskostnader 13 406,30 454,23 

 

    454,23 

    

 

Pris pr areal Kvm Pris 

1b NV - eksisterende areal 

  

 

Ervervskostnader (diff erverv - nytt areal) 2 983,70 83,70 

 

Opparbeidelseskostnader 2 983,70 454,23 

 

    537,93 

    

 

Pris pr areal Kvm Pris 

2 Langs Industriveien  

  

 

Ervervskostnader 22 720,00 83,70 

 

    83,70 

    

 

Pris pr areal Kvm Pris 

3 Vei fra hovedvei til Innovamar 

  

 

Ervervskostnader 1 480,00 83,70 

 

Opparbeidelseskostnader 1 480,00 454,23 

 

    537,93 

 

 

Total ervervskostnad 
 

1a. NV fylling i sjø 13 406,30 454,23 6 089 544 

1b. NV eksisterende areal 2 983,70 537,93 1 605 022 

2. Langs Industriveien  22 720,00 83,70 1 901 664 

3. Vei fra hovedvei til Innovamar 1 480,00 537,93 796 136 

 Tot kvm 40 590,00   10 392 366 

 

 

Forhandlingsutvalget har forhandlet frem en total pris på 10.400.000 kr (avrundet), forutsatt 

politisk godkjenning. Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing. 

 

SalMar har på eget initiativ oppgradert og asfaltert Industriveien. Gjennnom drøftinger er det 

omforent at denne investeringen dekkes av Frøya kommune. Totale kostnader med 

utbedringen beløper seg til kr. 2.604.666,15 (2.600.000 kr avrundet). Dekning av kostnader 

fremmes i egen sak. 

 



Ved salg av Industriveien til SalMar, må veirettigheter ivaretas. Det gjelder til kommunens 

egne installasjoner som planlagt renseanlegg og pumpestasjon, til næringseiendommer som i 

dag har veiaksess fra Industriveien samt til eksisterende og fremtidige private eiendommer 

langs Industriveien. 

 

 

Vurdering: 

 

Erverv av tilleggsarealet på Nordskag Industriområde er en forutsetning for SalMar og 

Innovamars videre ekspansjon på Frøya. Kommunedirektøren er positiv til at salget 

gjennomføres og tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune selger gbnr 15/101 - 40.590 kvm - areal i Nordskag Industriområde 

til SalMar AS, org.nr. 958 973 306, til en kjøpesum av 10.400.000 kr 

 Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing 

 Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

 Det settes krav om tilbakeføring av tomt/ areal til kommunen dersom det ikke er satt i 

gang bygging innen to år etter vedtaksdato/ tildelingsdato 

 Veirettigheter skal tinglyses 

 Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til 

grunn 

 I henhold til punkter over, delegeres ansvar for utarbeidelse og inngåelse av 

kjøpekontrakt til kommunedirektøren 

 

 

 

 



Fra: Ole Meland [ole.meland@salmar.no] 

Til: Nils Jørgen Karlsen [Nils.Karlsen@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 27.09.2019 11:56:02 

Emne: 15/101 - erverv av areal 

Vedlegg: image001.png; image002.jpg 

Hei, 
 
ref. tidligere dialog med hhv. Olav Andreas Ervik og undertegnede samt mailutveksling bekreftes herved 
interesse fra SalMar AS sin side for erverv av areal tilgjengelig på gårdsnummer/bruksnummer 15/101 
minus parsell til NutriMar og minus vei fra kryss ned til småbåthavn og opp til hovedvei. Med hensyn til 
videre forløp ønsker SalMar AS et konkret tilbud på spesifisert areal samt et forslag til framdriftsplan. 
 
Ring meg gjerne når du er tilgjengelig. 
 

 
 
Med vennlig hilsen / Best regards 



  
Ole Meland 
SalMar AS 
+47 951 59 023 
ole.meland@salmar.no 
 

 
 
 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/1254    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

INDUSTRIVEIEN - DEKNING AV KOSTNADER FOR VEDLIKEHOLD 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune dekker kostnaden for oppgradering og reasfaltering av 

Industriveien 

2. Totalkostnad for tiltaket beløper seg til 2.600.000 kr 

3. Kostnaden finansieres over prosjekt Tomtesalg, prosjektnummer 551332 

 

 

Vedlegg: 

 

 Kostnader vedlikehold Industriveien 1 

 Kostnader vedlikehold Industriveien 2 

 

Saksopplysninger:   

 

Industriveien – fra hovedveien og ned til Innovamar – er en hardt belastet vei. Den har krevd 

jevnlig vedlikehold og reasfaltering siden etableringen av Innovamar i 2009. I 2020 ble 

Industriveien oppgradert og reasfaltert.  

 

Frøya kommune har vært i forhandlinger med SalMar om kjøp av resterende areal i Nordskag 

Industriområde. Kommunen har kommet til enighet med SalMar og saken skal til politisk 

behandling i juni 2021. Denne saken ses i sammenheng med salg av eiendommen gbnr 15/ 101 

til SalMar. 

 

Som veieier har kommunene tatt en stor del av drifts- og vedlikeholdskostnadene for 

Industriveien, selv om det er trafikken til/ fra Innovamar som står for den store belastningen 

av veien, med vedlikeholdskostnader som følge. Ved salg av Industriveien overføres drifts- og 

vedlikeholdsansvar til SalMar. 

 

SalMar har på eget initiativ oppgradert og asfaltert Industriveien. Gjennnom forhandlinger er 

det omforent at denne kostnaden dekkes av Frøya kommune og at kommunen selger en vei 

som er i god stand. Totale kostnader med utbedringen beløper seg til kr. 2.604.666,15 

(2.600.000 kr avrundet). 

 



Kostnader: 

 
Faktura KN 2 587 881 

Faktura KN 16 786 

  2 604 666 

 

 

Ved salg av Industriveien til SalMar, må veirettigheter ivaretas. Det gjelder til kommunens 

egne installasjoner som planlagt renseanlegg og pumpestasjon, til næringseiendommer som i 

dag har veiaksess fra Industriveien – eksisterende og fremtidige, samt til eksisterende og 

fremtidige private eiendommer langs Industriveien. Dette ivaretas i sak om salg av eiendom - 

gbnr 15/ 101 - til SalMar. 

 

Kostnaden finansieres over prosjekt Tomtesalg, prosjektnummer 551332. 

 

Vurdering: 

 

Som en del av forhandlingene mellom SalMar og Frøya kommune, har kommunen kommet til 

enighet med SalMar om at kostnader for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

bekostes av Frøya kommune. Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune dekker kostnaden for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

 Totalkostnad for tiltaket beløper seg til 2.600.000 kr 

 Kostnaden finansieres over prosjekt «Tomtesalg», prosjektnummer 551332 

 

 

 

 





Salmar AS
Industriveien 51
7266 KVERVA

Foretaksregisteret : 958973306

Leveranse
Leveringsdato : 31.07.2020

MVA GRUNNLAG MVA MVA BELØP
2 587 880,50 25.00 % 646 970,13

SUM Mva 646 970,13

SUM VALUTA BELØP
Sum linjer NOK 2 587 880,50

+ Sum mva NOK 646 970,13
+ Avrunding NOK 0,37
= Totalbeløp NOK 3 234 851,00

KN Entreprenør AS
Nordfrøyveien 213
7260 SISTRANDA

Foretaksregisteret : NO990944377MVA

Faktura
Fakturanummer : 16569
Fakturadato : 31.07.2020
Ordrenummer :
Deres referanse : 5070SKVERNLAND
Kundenummer : 11297

BETALINGSINFORMASJON
Beløp : 3 234 851,00
Valuta : NOK
Forfallsdato : 28.08.2020
KID : 001656900112978
Bankkonto/IBAN : 42022703867

ARTIKKEL ORDREREF. ANTALL ENHET ENHETSPRIS NETTOBELØP MVA BRUTTOBELØP
1 Asfalteringsarbeid i henhold til tilbud: 1.00 Artikler 2 587 880,50 2 587 880,50 25,00% 3 234 850,63

SUM Linjer 2 587 880,50





Salmar AS
Industriveien 51
7266 KVERVA

Foretaksregisteret : 958973306

Leveranse
Leveringsdato : 17.08.2020

MVA GRUNNLAG MVA MVA BELØP
16 785,65 25.00 % 4 196,42

SUM Mva 4 196,42

SUM VALUTA BELØP
Sum linjer NOK 16 785,65

+ Sum mva NOK 4 196,42
- Avrunding NOK 0,07
= Totalbeløp NOK 20 982,00

KN Entreprenør AS
Nordfrøyveien 213
7260 SISTRANDA

Foretaksregisteret : NO990944377MVA

Faktura
Fakturanummer : 16594
Fakturadato : 17.08.2020
Ordrenummer :
Deres referanse : Sebastian Kvernland
Kundenummer : 11297

BETALINGSINFORMASJON
Beløp : 20 982,00
Valuta : NOK
Forfallsdato : 31.08.2020
KID : 001659400112977
Bankkonto/IBAN : 42022703867

ARTIKKEL ORDREREF. ANTALL ENHET ENHETSPRIS NETTOBELØP MVA BRUTTOBELØP
104 Grus 0-16mm, 04.08.20 27.80 Artikler 86,00 2 390,80 25,00% 2 988,50
205 Fraktsone 5 27.80 Artikler 113,00 3 141,40 25,00% 3 926,75
104 Grus 0-16mm, 05.08.20 28.80 Artikler 86,00 2 476,80 25,00% 3 096,00
205 Fraktsone 5 28.80 Artikler 113,00 3 254,40 25,00% 4 068,00
104 Grus 0-16mm, 05.08.20 27.75 Artikler 86,00 2 386,50 25,00% 2 983,13
205 Fraktsone 5 27.75 Artikler 113,00 3 135,75 25,00% 3 919,69

SUM Linjer 16 785,65



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: GNR 30/41  

Arkivsaksnr.: 20/681    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA NÆRINGSPARK 

GNR 30 BNR 41 - SØKNAD OM OVERTAKELSE AV EIENDOM 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vei-parsellen, del av gbnr 30/ 41, overføres til Frøya Næringspark vederlagsfritt 

2. I kjøpeavtale mellom partene skal veiaksess til eksisterende og fremtidige 

eiendommer ivaretas 

3. Fremtidige kostnader for drift og vedlikehold overføres til Frøya Næringspark 

4. Frøya Næringspark betaler nødvendige gebyrer for oppmåling og tinglysing 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Frøya Næringspark 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya Næringspark er under stadig utvikling og de har foretatt reguleringsendring av 

eksisterende reguleringsplan for Nesset industriområde. De har planlagt for utlegg av marina 

for utleie til servicebåter, for oppdrettsvirksomhet samt for private småbåtplasser. Tiltaket 

innebærer også bygging av lager på land. 

 

Økt virksomhet medfører økt transport og trafikk på veien fra Nesset kai og inn i deres 

område. Veien eies i dag av Frøya kommune. Veien har i mange år ikke vært prioritert av 

kommunen og har ikke blitt vedlikeholdt. 

 

De ønsker derfor å overta veien, og dermed overta drifts- og vedlikeholdsansvaret. De viser 

også til at veiarealet da blir en naturlig utvidelse av deres eksisterende areal. De ønsker å 

overta veien vederlagsfritt. 

 



 
 

Det er i dag to eiendommer som har veiaksess via nevnte vei. I avtale mellom Frøya 

Næringspark og Frøya kommune skal veiaksess for eksisterende og fremtidige grunneiere i 

varetas. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er positiv til at Frøya Næringspark overtar vei-parsellen som omsøkt. De 

har foretatt reguleringsendirng som ivaretar deres fremtidige utviklingsbehov og parsellen blir 

en naturlig utvidelse av deres eksisterende eiendom. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Vei-parsellen, del av gbnr 30/ 41, overføres til Frøya Næringspark vederlagsfritt 

 I kjøpeavtale mellom partene skal veiaksess til eksisterende og fremtidige eiendommer 

ivaretas 

 Fremtidige kostnader for drift og vedlikehold overføres til Frøya Næringspark 

 Frøya Næringspark betaler nødvendige gebyrer for oppmåling og tinglysing 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: V70  

Arkivsaksnr.: 17/3132    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

OPPRYDDING AV HOGSTAVFALL - FORPROSJEKT MED MASKINELL HOGST 

AV SITKAGRAN I OMRÅDET FLATVAL - SISTRANDA  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune gjennomfører ekstra opprydding etter Forprosjektet med maskinell 

hogst av sitkagran i området Flatval-Sistranda.  

 

2. Frøya kommune gjennomfører alternativ 2 for opprydding, hvor hogstavfallet samles i 

hauger i teigen, som beskrevet i saksframlegget.   

 

3. Frøya kommune bevilger kr 370 000,- som tilleggsbevilgning til Forprosjekt med 

maskinell bekjempelse av sitkagran Flatval-Sistranda.  

 

Ny prosjektramme er etter dette kr 5 440 000 som føres på prosjektnr 510371: 

Forprosjekt bekjempelse av sitkagran Flatval - Sistranda.  

 

Midlene tas fra disposisjonsfondet som pr 07.06.2021 har en saldo på kr 78 202 385,-   

Ny saldo blir etter dette kr 77 832 385,- 

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

Forprosjekt med maskinell hogst i området Flatval-Sistranda er i avsluttende fase.    

 

Det er hogd ca. 4 300 m3 omsettbart virke, og ca. 50 000 trær. Dette er fordelt teiger med 

ulike størrelser og som har berører nærmere 450 eiendommer.  

 

Tett inntil bebyggelse og i hager er det gjort en stor grad av opprydding. I områder som er 

mer lik en ordinær hogst, er hogstavfallet blitt liggende igjen i teig. Med hogstavfall menes 

greiner, kvist, kapp og flis. Omsettbart virke er tatt ut av teig.  

 

Underveis og etter endt hogst viser det seg at forventning til opprydding i teig er større enn 

hva som er blitt gjennomført. Det er den 18.05.2021 orientert i formannskapet om erfaringer i 

forprosjektet med maskinell hogst av sitkagran i området Flatval - Sistranda, og 



formannskapet har bedt om en sak med forslag til hvordan en ytterligere/ekstra opprydding 

kan foregå.  

 

Det anses som naturlig å sette opp to alternativer for opprydding. Begge alternativene gjelder 

maskinell rydding, det som praktisk kan plukkes opp med skogsmaskin. 

 

 

Vurdering: 

 

Alternativ 1:  

Hogstavfall samles sammen og kjøres ut av teigen.   

 

Alt hogstavfall som normalt kan samles opp maskinelt blir kjørt ut av teig. Det benyttes 

skogsmaskin med tømmerklo. Kjøres ut til vei, omlastes til lastebil og kjøres til sentral plass 

for videre behandling. Flising eller brenning av hogstavfall.   

 

Alternativet gir mye kjøring i teig og i adkomst til teig. Det må påregnes nye kjørespor og 

skader som må utbedres. Risikerer store mengder flis som også må håndteres, det foreligger 

ingen klar løsning for dette pr i dag, annet enn at det kjøres til deponi annet sted i landet.   

 

Alternativet medfører mye håndtering. Forprosjektet ser ingen praktisk løsning på dette 

alternativet, da det ikke har lykkes å finne aktuelle steder hvor hogstavfallet kan kjøres, 

mellomlagres eller flises. Forprosjektet har heller ingen pris på dette, men kan signalisere at 

dette vil gi vesentlige kostnader sett opp mot det som allerede er tilført og benyttet i 

forprosjektet.   

 

   

Alternativ 2:  

Hogstavfall samles og legges i hauger i teigen.  

 

I all skogbestand hvor det er avvirket skog kjøres hogstavfall sammen i hauger. Skogbestand 

defineres i denne sammenheng til grupper av trær med omsetningsbart virke.  

 

Hauger av hogstavfall kan være inntil ca. bredde X lengde X høgde (10m x10 m x 4m). Antall 

hauger vil variere med størrelse på skogbestandet.  

 

Hauger skal plasseres innenfor det enkelte hogstfelt/ bestand, og slik at de er minst synlig og 

til minst mulig sjenanse for omgivelsene forøvrig. Alle grunneiere skal i forkant kontaktes for 

avtale om plassering av hauger. Avtalt plassering skal kunne dokumenteres.  

 

Hogstavfall skal samles i hele skogbestandet, men avgrenses til det som normalt kan plukkes 

maskinelt uten ekstra manuell innsats.   

 

Stubber med spjær skal renskjæres. Høge stubber kappes lavere. Høg stubbe vil i denne 

sammenheng normalt defineres som >50 cm over høyeste rotbein. Spjær og kapp anses som 

hogstavfall og samles i hauger.  

 

Alternativ 2 vil medføre mindre kjøring med skogsmaskiner, og mindre maskinelt utstyr blir 

nødvendig.   



 

Forprosjektet anbefaler at alternativ 2 velges utført, og for gjennomføring av dette bes det om 

tilleggsbevilgning på kr. 370 000,-. 

 

Det presiseres at det for begge alternativ gjelder at opprydding utføres maskinelt. Dette betyr 

at det ikke vil bli “støvsugd” for alt hogstavfall, slik at mindre greiner/ kvister som er 

utilgjengelig for normal oppsamling med tømmerklo må påregnes at blir liggende igjen.  Uten 

at dette skal medføre vesentlig sjenanse eller generell uframkommelighet i teigen. Spesielt vil 

dette gjelde der hogstavfall tidligere er samlet i kjøreveier for skogsmaskiner, for å skåne 

terrenget ved kjøring. Der vil noe av hogstavfallet være nedkjørt og ikke tilgjengelig for den 

type oppsamling som her legges til grunn.   

 

Alternativ 2 vil medføre at den enkelte hogstteig vil framstå som generelt framkommelig og 

ryddig, bortsett fra hvor hauger av hogstavfall legges. Det vil legges vekt på at det ryddes for 

framkommelighet i turstier, og mye brukte friluftsområder.   

 

Hvis det er enkeltgrunneiere som ikke vil ha ekstra opprydding, kan ikke disse påtvinges 

dette. Det må da i så fall foreligge en skriftlig bekreftelse på dette, og vi forutsetter at dette 

ordnes i forbindelse med entreprenørs kontakt med de enkelte grunneiere i forkant av rydding. 

Det gjøres oppmerksom på at det allerede er gjort noen slike avtaler mellom grunneiere og 

entreprenør, uten at dette nødvendigvis er allment kjent.   

 

Forprosjektet ser det som en ubetinget fordel at oppryddingsjobben utføres av den allerede 

engasjerte totalentreprenøren for prosjektet. Denne har all historikk i hogsten som er utført på 

den enkelte eiendom, og har et forhold til mange av grunneierne hvor det skal utføres ekstra 

rydding. Å tilføre ny entreprenør for denne jobben anses heller ikke å være økonomisk 

fordelaktig. Det er innhentet tilbud fra inneværende entreprenør, som det i etterkant er 

forhandlet på for å komme fram til akseptabel pris.   

 

For utførelse av alternativ 2 anses forprosjektet at totalkostnaden vil beløpe seg til  

kr. 600 000,- eks mva. Forprosjektet ønsker i tillegg å gå til anskaffelse av enkelt utstyr for 

bekjempelse av småplanter, i samarbeid med frivilligheten. I tillegg forventes det noen 

kostnader avslutningsvis i forprosjektet knyttet til handtering av grunneieravtaler. Totalt 

beløper dette seg til ca. kr. 70 000,-.  

 

Prognosen for sluttregnskap for allerede kontraherte arbeider ser i skrivende stund ut til å 

medføre en rest i disponible midler på kr. 300 000,-.  

 

I sum medfører dette et behov for å tilføre 370.000,- som tilleggsbevilgning til forprosjektet.   

 

I gjennomføringen av forprosjektet har kommunen både før og under hogst hatt kontakt med 

grendalagene. Det har også vært gjennomført befaring med Flatval grendalag i sluttfasen av 

hogsten.   

 

I etterkant av orienteringen i formannskapet 18.05 er det gjennomført møte med Flatval og 

Hamarvik grendalag den 26.05.2021. Dette for å få en tilbakemelding på hvordan 

grendalagene ser på en ekstra opprydding. Det ble i denne sammenhengen mest snakk om 

alternativ 2, da dette anses som mest realistisk å gjennomføre.   

 



Tilbakemeldingen i møte var fra begge lag at dette er noe de ser positivt på, og at dette kan 

være med å gi et resultat som både grunneiere og innbyggere for øvrig kan akseptere. Flatval 

grendalag har i tillegg meldt tilbake etter møtet at de ønsker at kommunens saksbehandler står 

for all kontakt med grunneiere i forkant og underveis i oppryddingsjobben. Til det siste vil 

forprosjektet presisere at det anses som mest fordelaktig at denne funksjonen fortsatt tillegges 

entreprenør. Dette mye på grunn av den tidligere kontakten entreprenør har hatt med berørte 

grunneiere.  

 

Oppryddingen planlegges gjennomført i inneværende barmarksesong. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en bærekraftig bruk 

av naturressursene. 

 

 Igangsette tiltak mot uønskede arter (svarteliste), med fokus på mink og sitkagran. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Midlene tas fra disposisjonsfondet som pr 07.06.2021 har en saldo på kr 78 202 385,-   

Ny saldo blir etter dette kr 77 832 385,- 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: K23  

Arkivsaksnr.: 21/1264    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

MILJØRISIKOANALYSE- OG BEREDSKAPSANALYSE MOT AKUTT 

FORURENSNING, 2020 - 2021  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune tar både Miljørisikoanalyse- og Beredskapsanalyse mot akutt forurensning til 

orientering.  

 

Resultatene fra analysen skal legges til grunn i revideringsarbeidet med Brann- og 

Ulykkesberedskapsplanen, samt i kommunens helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalyse ved 

dennes neste rullering. 

 

Saksopplysninger:  

 

Det Interkommunale Utvalget mot Akutt forurensning i Sør-Trøndelag (IUA) utfordret våren 

2020 sine medlemskommuner til å gjennomgå beredskapen mot akutt forurensning.  

 

I Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 43 første ledd, så står 

det følgende om kommunal og statlig beredskap:  

 

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt 

forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og 

som ikke dekkes av privat beredskap etter §§ 40-42.  

 

Videre så følger det av § 48 at Statsforvalteren kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens 

oppfyllelse av plikter pålagt gjennom forurensningsloven. Det er gjennom denne 

lovparagrafen at IUA igangsatte prosessen i 2020.  

 

Arbeidet har vært todelt, og har resultert i en miljørisikoanalyse- og en beredskapsanalyse mot 

akutt forurensning, som begge ligger vedlagt.  

 

Miljørisikoanalysen ble laget for å gi et overblikk over potensielle akutte 

forurensningssituasjoner som kan oppstå i kommunen. Beredskapsanalysen tar så disse 

situasjonene og ser om den lokale beredskapen har tilstrekkelig personell, kompetanse og 

utstyr per dags dato.  

 

Miljørisikoanalysen og beredskapsanalysen ble utarbeidet i hhv. 2020 og 2021 av to 

forskjellige arbeidsgrupper.  

 



Organisering av arbeidet  

Arbeidet med etablering av dimensjonerende hendelser mot akutt forurensning ble utført av 

følgende arbeidsgruppe i 2020:  

 

Leder  

Lars Christian Larsen, Personvernombud  

 

Medlemmer  

Johann Pettersen, Brannsjef  

Øyvor Helstad, Fagleder landbruk, natur og miljø  

  

Arbeidet med gjennomgang av kommunens beredskap mot akutt forurensning ble utført av 

følgende arbeidsgruppe i 2021:  

 

Leder  

Anders Hekland, Kommuneplanlegger  

 

Medlemmer  

Johann Pettersen, Brannsjef  

Kitt Julie Hansen, Virksomhetsleder Plan, Miljø og Forvaltning.  

Øyvor Helstad, Fagleder landbruk, natur og miljø  

 

 Videre har kommunen også fått bistand av IUA i arbeidet med begge analysene.  

 

Forhold til overordna planverk  

Analysene er gode verktøy for den kommende revisjonen av kommunens Brann- og 

Ulykkesberedskapsplan (Beredskapsplan). Videre vil analysene også bli del av grunnlaget for 

kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (Helhetlig ROS) og analysene planlegges 

rullert samtidig med denne i fremtiden.  

 

Vurdering  

 

For en naturkommune som Frøya er tilstrekkelig beredskap mot akutt forurensing en 

høyaktuell problemstilling. Med et rikt naturmangfold, samt næringsaktører som trenger et 

forurensningsfritt operasjonsområde, så er det viktig at eventuelle hendelser kan reageres på 

raskt og effektivt.  

 

I Miljørisikoanalysen ble det etablert ni dimensjonerende hendelser med akutt forurensning:  

 

S1. Grunnstøting av kystfraktbåt i naturvernområde (Froan).  

 

S2. Overfylling på tankanlegg i naturvernområde (Froan).  

 

S3. Utslipp fra tankanlegg ved kai.  

 

G1. Hydraulikklekkasje fra en vindturbin.  

 

G2. Hydraulikklekkasje fra en anleggsmaskin.  

 



G3. Nedgravde petroleumstanker privat og/eller næring der det oppstår lekkasje.  

 

E1. Overfylling av drivstofftank ved vannkilde.  

 

E2. Gjødselkjeller landbruk, ukontrollert utslipp grunnet bygningssvikt.  

 

V1. Uhell med tankbiler som inneholder større mengder drivstoff  

 

I Beredskapsanalysen så ble disse hendelsene analysert fra kommunens beredskapsmessige 

standpunkt.  Funnene i analysen viser at det er tre hendelsestyper som ikke har tilstrekkelig 

beredskap, og ytterligere fire hvor hendelser i spesielle scenarier ikke har tilstrekkelig 

beredskap.  

 

I hovedsak så er det mangel på egnede fartøy som hurtig kan bringe mannskaper og utstyr til 

Øyrekka, samt bistå i arbeidet på hendelsesstedet, som er utslagsgivende. Samtidig så ser en 

også at kompetanse ved spesielle hendelser (islagt vann), droner for økt oversikt og større 

lager av tilgjengelig beredskapsmateriale og bekledning vil kunne løfte eksisterende beredskap 

fra dagens situasjon.  

 

Analysen ser på situasjonen når hendelse faktisk har skjedd, og tar derfor ikke for seg 

eventuelle virkninger fra forebyggende arbeid. Likevel er det svært viktig å presisere at det 

beste verktøyet mot akutt forurensning er godt forebyggende arbeid. Med et godt grunnlag, 

opparbeidet ved forebyggende arbeide, vil eventuelle hendelser bli mindre kritiske og dermed 

lettere å redusere påvirkningen fra.  

 

Men uavhengig av hvor godt forebyggende arbeid en gjør, så må beredskapen være 

tilstrekkelig når ulykker først skjer. Per dags dato har Frøya kommune mangler i sin 

beredskap som må dekkes, før kommunen tilfredsstiller kravet gitt i Forurensningslovens §43.  

 

Konklusjon  

 

Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune tar både Miljørisikoanalysen og 

Beredskapsanalysen mot akutt forurensning til orientering. Videre så må resultatene fra 

analysen brukes i revideringsarbeidet med Brann- og Ulykkesberedskapsplanen, samt i 

kommunens helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalyse når denne rulleres neste gang. 
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1 Oppsummering og konklusjon 
 

Prosjektet var å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse som var avgrenset til de oppgaver kommunen 

med IUA skal ivareta i forhold til akutt forurensning. Analysen skal danne grunnlag for en 

beredskapsanalyse og ny beredskapsplan. Resultatet av prosjektet er denne rapporten med en tilhørende 

database i excel. 

 

Det ble tidlig i 2020 startet med å utarbeide en plan for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet har også 

sikret deltakelse fra ulike nivåer i kommunen, for å sikre et bredere perspektiv. Det har deltatt personer fra 

brannvesenet og kommunen, som har bidratt til kvalitetssikring av prosjektet ved andre synspunkter og 

innfallsvinkler på både risiko og sårbarhet. Andre aktører har også vært invitert til diskusjon.  
 
Scenarier: Prosjektet har sett på 8 scenarier som er beskrevet konkret, men der vurderingen har 

overførbar nytteverdi.  
 
Funn: Analysen viser at 1 hendelse havner i kategorien uakseptabel risiko og tiltak er nødvendig, 3 i 

moderat risiko og tiltak må vurderes, og 5 i lav risiko hvor tiltak ikke er nødvendig. Scenariene med 

høyest risiko er: 
 
o Grunnstøting av kystfraktbåt i naturvernområde 

o Overfylling på tankanlegg i naturvernområde 

o Hydraulikklekkasje fra anleggsmaskin 

o Utslipp fra tankanlegg ved kai 

 

Dette medfører et behov for og enten redusere sannsynligheten for disse uønskede hendelsene, eller 

etablere konsekvensreduserende tiltak. 
 
Sannsynlighetsreduserende tiltak: Er at kommunen i dialog med virksomheter og ansvarlige på Frøya har 

fokus på miljøarbeidet. God fokus og god internkontroll vil redusere sannsynligheten for hendelser.  
 
Konsekvensreduserende tiltak: Rask responstid til hendelsessteder vil kunne dempe konsekvensene. Dette 

vil særlig gjelde hendelser ute i Froan.  
 
Konklusjon: Det anbefales at kommunen vurderer å få på plass en beredskapsavtale for båt/sjø slik at en 

kan ivareta mindre hendelser utover i øyrekka. Ellers opprettholde og videreutvikle samarbeid og dialog 

med de ulike aktørene. 

 

2 Innledning og metode 
 

«Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje» (Aristoteles, 384–322 f.Kr.) 

 

Risiko innebærer at hendelser som inntreffer kan ha konsekvens for noe som er av verdi for oss, som 

miljøet, som er fundamentet for alt liv. Med det i bakhodet er en miljørisikoanalyse svært viktig for å 

avdekke hva som inntreffer ofte, hva kan inntreffe og hva er i så tilfelle konsekvensen for omgivelsene 

våre.  

 

I denne analysen har vi kombinert statistikk fra hendelser (kvantitativ metode) med kvalifisert synsing 

(kvalitativ metode) for å finne ut hvilken miljørisiko kommunen står ovenfor. For å kartlegge risikoen er 

det utarbeidet en konsekvensmatrise og en sannsynlighetsmatrise som bygger på anerkjent litteratur og 

tidligere analyser. 
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2.1  Bakgrunn og problemstilling 

 

Et nytt kapittel i forurensningsforskriften, kapittel 18A, stiller mer konkrete krav til kommunene for å 

sikre effektiv og god kommunal beredskap mot akutt forurensning. For å sikre nettopp det er det 

utarbeidet en miljørisikoanalyse som kartlegger aktuelle kilder til mindre tilfeller av akutt forurensning og 

har en detaljert, prioritert og kartfestet oversikt over miljøsårbare områder i kommunen.  

 

Frøya kommune har analysert miljørisiko forbundet med mindre tilfeller av akutt forurensning forårsaket 

av blant annet kjemikalier og farlig avfall.  
 
For å få en god beredskap mot akutt forurensning er det noen forutsetninger som må ligge til grunn, og en 

bevisstgjøring av utfordringene i kommunen en vesentlig del av forutsetningene. Først når man er enig om 

hvor man står, kan man bli enig om fremtidens beredskap. Denne rapporten skal gi god innsikt i hvilke 

risikoer kommunen har, og skal gi grunnlaget for å vurdere beredskapen. 

 

2.2  Organisering av beredskap mot akutt forurensning i Norge 

 
Den samlede nasjonale beredskapen består av en privat del, en kommunal del og en statlig del. Vi opererer 

med tre nivå for beredskap:  

 

  
 

 

Privat beredskap består er pålagt gjennom forurensingsloven § 40. Alle virksomheter som kan forårsake 

akutt forurensning, skal ha en beredskap.  
 
Kommunal beredskap innbefatter en beredskaps- og aksjonsplikt overfor mindre tilfeller av akutt 

forurensning innenfor kommunenes grenser som ikke dekkes av privat beredskap og der forurenser 

ikke selv er i stand til å aksjonere eller der forurenser er ukjent. Kommunene er pålagt samarbeid om 

beredskap gjennom IUA. 
 

Skadevolder 
mobiliserer
Skadevolder 
mobiliserer

•Skadevolder aksjonerer med egne ressurser. 

•Kommunen/IUA kan bistå med rådgivning eller ressurser uten nødvendigvis å overta ledelsen i operasjonen. 

Kommunen 
mobiliserer 
Kommunen 
mobiliserer 

••KYV/IUA orienteres og/ eller bistår med rådgivning eller ressurser uten nødvendigvis å overta ledelsen i operasjonen.

••Samarbeidet med skadevolder videreføres i prosessen med hendelsen.

IUA 
bistår 
IUA 

bistår 

••KYV orienteres og/eller bistår med rådgivning eller ressurser uten nødvendigvis å overta ledelsen i operasjonen.

••IUA bistår i aksjonen med med personell og utstyr 

Staten 
mobiliserer

Staten 
mobiliserer

••Dersom hendelsens art tilsier det vil KYV varsle partene om at det vil bli en statlig aksjon og at Kyv vil overta ledelsen

•av operasjonen. 

••Dette bekreftes skriftlig og en innsatsplan utarbeides av KYV. 

••Normal ansvarsfordeling har vært at Kyv håndterer den frittflytende oljen og IUA håndterer den landbaserte 
operasjonen med sikring, opptak og strandsanering av olje før eller etter påslag 
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Statlig beredskap ved Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt 

forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap.  
 

2.3  Mål for miljørisikoanalysen 

 
Denne analysen skal hjelpe å danne et bilde av miljørisiko i kommunen. Analysen skal gi en oversikt over 

de viktigste utfordringer innen akutt forurensning. Dette skal danne grunnlag for en tilpasset beredskap og 

godt planverk. I tillegg skal slike analyser brukes til bevisstgjøring rundt hva som er sårbart i kommunen.  

 

2.4  Metode 

 
Oppsettet for analysen bygger på veilederen helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, utarbeidet 

av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap1. Veilederen er benyttet i mangel på veiledning for 

utførsel av miljørisikoanalyse, samt at produktet skal ligne kommunens helhetlige ROS. 

 

For å få best mulig grunnlag til å vurdere og prioritere sårbart miljø, er det blitt benyttet både kvalitativ og 

kvantitativ tilnærming. Når man sammenstiller ulike metoder, får man en bredere forståelse av 

virkeligheten og har en bedre mulighet til å sette seg inn i vanskelig problematikk, som miljørisiko. 
 
 
 

2.5  Organisering 

 
 
Styringsgruppe:  
o Johan Pettersen 

o Øyvor Helstad 

o Lars Christian Larsen 
 
 
Av hensyn til tid og omfang har styringsgruppa fungert 

som prosjektgruppe og analysegruppe. Omfanget har 

ikke vært av en art at gruppa så det hensiktsmessig å 
involvere flere personer. Gruppa har selv innhentet 

bistand der det har vært behov for 
dette. Styringsgruppen har hatt ansvar for å følge opp 

prosjektet, kvalitetssikre og sette avgrensninger. 
 
Gruppa har hatt ansvar for å identifisere uønskede 

hendelser, sammenfatte rapport, tilråde tiltak i tilegg 

til å analysere scenariene. 
 
 
Arbeidet har vært ledet av Lars Christian Larsen 
 

2.6  Avgrensninger 

 
 
Analysen utarbeides med følgende avgrensninger:  
o Analysen er avgrenset til akutte forurensningshendelser som ikke er redningsaksjoner. 

o Utvalget av hendelser er avgrenset til mindre tilfeller av akutt forurensning. Det vil si  

                                                        
1 Veileder til helhetlig ROS i kommuner https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-til-

helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen.pdf 

 

Styringsgruppe 

Prosjektgrup

pe 

Analysegruppe 
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 forurensninger som håndteres på kommunalt nivå.  

o Ikke-akutte forurensninger utelates fra analysen. 
  
 

2.7  Analyseverktøy 

 
For å analysere det scenariene som prosjektgruppen har kommet fram til, brukes et risikodiagram med 

sannsynlighet og konsekvens rangert fra 1 til 5. Hendelsene føres inn i Excel, hvor en data for analyserte 

hendelser og historiske hendelser samles. I databasen er alle hendelser fra 2016 til i dag er registret. 

 

Vurderingen av de fem ulike nivåene for sannsynlighet og konsekvens er en vanskelig oppgave i de 

hendelser hvor man ikke har god historikk. Verdiene som sees under er vurdert i forhold til anerkjent 

litteratur og eksisterende ROS-analyser for kommunene.   

 

Konsekvenskategori: 
 

Verdi Begrep Forklaring 

1 Svært lav konsekvens Ingen skader 

2 Lav konsekvens Skader i områder hvor det ikke er    

kartfestet viktige naturverdier / drikkevann 

3 Middels konsekvens Skaden er tidsbegrenset, og miljøet vil oppnå normal tilstand 
innen 10 år 

4 Høy konsekvens Skaden er tidsbegrenset, og miljøet vil oppnå normaltilstand 

innen 25 år 

5 Svært høy konsekvens langvarig skade. mer enn 25 år/permanent. 

 

Sannsynlighetskategorier: 
 

Verdi Begrep Forklaring 

1 Svært lav sannsynlighet Sjeldnere enn en gang hvert 100 år 
2 Lav sannsynlighet En gang mellom hvert 50. og 100. år 
3 Middels sannsynlighet En gang mellom hvert 10. og 50. år 
4 Høy sannsynlighet En gang mellom hvert år og hvert 10. år 
5 Svært høy sannsynlighet Oftere enn en gang årlig  

 

Usikkerhet og styrbarhet ved scenario: 
 
Usikkerhet ved analysen vurderes som høy dersom en eller flere av følgende betingelser er oppfylt:  
o Relevant data og erfaringer er utilgjengelige 

o Hendelsen som analyseres er for dårlig forstått 
 
o Et er manglende enighet blant eksperter som deltar i 
 vurderingen. I motsatt fall vurderes usikkerheten som lav. 
 

Følgende kategorier brukes for å angi styrbarheten av hendelsen: 
 
o Høy: Kommunen kan kontrollere/styre 

o Middels: Kommunen kan påvirke  
o Lav: Kommunen kan ikke påvirke 

 

 

2.8  Beskrivelse av prosessen 

. 



7  

 

Forurensningsforskriftens kapittel 18A ble tilføyd 30. april 2018, og kapittelet setter mer spesifikke krav til 

kommunene enn tidligere. Som konsekvens av det ansatte IUA en person (Oddmund Leikvoll) til å styre 

gjennomføringen av miljørisikoanalyse for kommunene, som til slutt ender i en regionsanalyse for IUA 

Sør-Trøndelag. I Frøya kommune er Lars Christian Larsen ansvarlig for prosessen med denne analysen.  

 

3 Begrepsavklaring 
 

Absorbent Et type materiale med evner til å absorbere forurensning (eksempelvis zygol eller 

bark) 
 
Akutt forurensing Forurensning av betydning som inntrer plutselig og ikke er tillatt 
 
Anadrome Ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk, og tilbake til 

ferskvann for gyting. 
 
Beredskap Planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere uønskede 

hendelser 
 
Konsekvens Mulig følge av uønsket hendelse 
 
Lense En flytende fysisk barriere som fungerer som en sammenhengende hindring mot 

spredning av forurensede stoff. 
 
MOB-områder Modell som angir miljøprioriterte områder 
 
Naturvernområde Område vernet gjennom Lov om naturvern, 19. juni 1970 
 
NOFO Norsk oljevernforening for operatørselskaper 
 
Responstid Tid fra mannskap blir varslet og til de er klar til innsats på skadested 
  
Stort utslipp land Utslipp over 10 kubikk, eller forurensning som sprer seg gjennom vassdrag/elver 
 
Stort utslipp sjø Utslipp over 50 kubikk, eller forurensing som sprer seg i sårbart område 

 

 

4 Beskrivelse av Frøya kommune 
 
I dette kapitelet er det en beskrivelse av kommunen og dens særegenheter. 
 

4.1 Om Frøya kommune  

Frøya kommune er en kystkommune med i overkant av 5000 innbyggere. Kommunen har en stor andel 

bedrifter knyttet mot fiskeoppdrett, noe som fører til stor aktivitet både til sjøs og på land. Av sjøbasert 

kan nevnes ulike fraktbåter, samt drifting av oppdrettsanleggene. På land er det særlig transport av laks 

på trailer hvor omfanget er stort. 

Det er også mye privat båtaktivitet på øya. 

Frøya kommuen har ingen større industri hvor faren for store utslipp er markant.   

Kommunen har kun noen få aktive gårdsbruk av en viss størrelse. 

Frøya er en vekstkommune noe som fører til høy aktivitet knyttet til bygg- og anlegg. Det bygges i 

skrivende stund også ut et større vindkraftområde på Frøya. 

Det er flere tankanlegg i tilknytning til sjøen på grunn av båttrafikken. 
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4.2 Lovverk, ansvarsfordeling og eksisterende planverk 

 
Krav til beredskap mot akutt forurensning er forankret i Forurensningsloven §§ 38 – 47 i kapitel 6, og 

nærmere utdypet i forurensningsforskriftens kapitel 18A.  
 
Forurensningsforskriftens § 18A-3 stadfester at «kommunen er ansvarlig for å etablere beredskap for å 

stanse, fjerne og begrense virkningen av mindre tilfeller av akutt forurensning, som ikke er dekket av 

privat beredskap ...»  

 

Mindre tilfeller av akutt forurensning tolkes i denne analysen til å være forurensning som kommunen kan 

komme til å måtte håndtere. Større tilfeller sees da som det staten skal håndtere. Eksempler på hva 

mindre tilfeller kan være spesifiseres i samme paragraf «Med mindre tilfeller av akutt forurensning menes 

blant annet akutt forurensning fra transport på land, sjø, land-bruk, nedgravde oljetanker m.m.»  
 
 

Videre i forskriftens § 18A-4 hjemles kravet til miljørisikoanalyse. «Kommunen skal analysere 

miljørisikoen forbundet med mindre tilfelle av akutt forurensning …» 

 
Brannvernlovens formålsparagraf (§ 1) sier at brannvesenet har til formål å verne liv, helse, miljø og 

materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte 

ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser. Kommuner har delegert ansvaret for ivaretakelse av 

kommunal beredskapsplikt mot akutt forurensning til kommunale brann og redningsvesenet. 

 

Akutt forurensning betraktes som en av mange oppgaver nødetatene skal være forberedt på å håndtere, 

for å ivareta samfunnets sikkerhet. I Stortingsmelding 10 – Risiko i et trygt samfunn2 trekkes det frem at 

det det er viktig at det regionale samarbeidet mot akutt forurensning (IUA) samordnes med den øvrige 

beredskapen i region og at beredskapen sees i sammenheng med brann- og redningsenhets totale 

beredskapsansvar 

 

4.3  Naturvernområder 

I Frøya kommune er det tre verneområder:   

 

1. Froan verneområde, med tre ulike vernekategorier – naturreservat, landskapsvern og 

dyrelivsfredningsområde  

Froan verneområde består av en stor gruppe øyer og skjær over et område på 480 km2. Området 

har også RAMSAR-status pga sin betydning for trekkfugler. Området er sårbart for forurensing på 

sjø pga stort antall sjøfugl og sel.  

 

2. Stormyra naturreservat på Inntian. Stormyra er en typisk kystmyr med terrengdekkende partier.  

 

3. Vassholmen naturreservat på Humlingsværet.  Vassholmen er viktig hekkelokalitet for sjøfugl, og 

har store kolonier av storskarv og svartbak.  

 
 
 

4.4  Sårbare drikkevannskilder 

Kjerkdalsvatnet og Hammarvatnet 

 
  

                                                        
2 Stortingsmelding 10 – Risiko i et trygt samfunn, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-
20162017/id2523238/?ch=1 
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4.5  Miljøprioriterte områder (MOB) 

I tillegg til kommunes tre verneområder er det store arealer med kystlynghei Kystlynghei er en utvalgt 

naturtype. Ikke alle arealer er kartlagt, men det forventes at det vil bli gjennomført mere kartlegging. Man 

skal ta særskilt hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper for å unngå forringelse av naturtypens 

utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand. 

 

Mulig akutt forurensing i områder med kystlynghei er mest sannsynlig fra motorisert ferdsel. 

Motorferdsel i utmark krever dispensasjon fra motorferdselsforbudet. 

 
 

4.6  Anadrome elver/vassdrag 

Sandvasselva  

Skardsvågelva  

Hallarvassdraget  

Bekker til Storfjorden  

Blakstadvassdraget  

Skagevassdraget   

Tungvågvatnet, Tuvnesvatnet og tilknyttede vassdrag  

Litltjønna med tilløps- og utløpsbekk  

Bekker fra Hammearvatnet  

 

Fare for akutt forurensning må sees i sammenheng med nærheten til vassdrag. Langs vassdrag skal det jf. 

vannressursloven § 11 opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte, som også vil være forebyggende mot 

akutte hendelser og overflateavrenning. Ved hendelser lenger unna vassdrag kan utslipp medføre 

påvirkning på vann blant annet via overflatevann, grunnvann og/eller rørsystemer. Forebyggende arbeid 

kan være en gjennomgang av deponi og lagring i tilknytning til og langs vassdrag 
 

4.7  Vei og infrastruktur 

Frøyatunellen er 5,3 km lang og binder Frøya sammen med Hitra. Veistandarden på Frøya kan sies å 

være av ymse kvalitet. Det er dårlig veistandard med mye hull, og smale svingete veier. Mange steder har 

telhiv også gjort sitt. Det skjer årlig at trailere kjører seg av og blir stående, noe som skaper utfordringer 

for resten av trafikkbildet. Dette er ofte en kombinasjon av dårlig vei, vanskelige værforhold og dårlige 

dekk. Et aktivt næringsliv, økende turisme og befolkningsvekst gjør at den generelle trafikken også er 

økende. Frøya er avhengig av et godt båt- og fergetilbud da vi har en aktiv øyrekke både med fastboende 

og turister. 
 

4.8  Kyst og strandsone 

 
Frøya kommune består av over 5400 holmer og skjær. Dette gjør at det kan være utfordrende å komme til 

mange plasser både fra land og på sjøen. Frøyas øyrekke sprer seg ut nordover og det krever båt/ferge for 

å komme seg utover. Bebyggelsen på Frøya er spredd men mye ligger kystnært. Det er et rikt og variert 

dyreliv.    

  

5 Identifikasjon av uønskede hendelser 
 
Kommunen har diskutert hvilke hendelser som er relevante. De scenarier som er overførbare til andre steder 

eller hendelser i kommunen er mest interessante i analysesammenheng.  
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For å gjøre analysen oversiktlig er analyserte hendelser tildelt en hendelsesID, slik at det skal være mulig 

å se hvilken type hendelse som er analysert, kun på ID: 
 

Hendelses ID Uønsket hendelser som er analysert 

S Utslipp på sjø 

  

G Utslipp til grunn  

  

V Utslipp på vei 

  

E Utslipp til vassdrag og elv  

  

K Større utslipp av kjemikalier 

  

 

6 Fremstilling av risiko og sårbarhetsbilde 
 
I dette kapitelet er de fem scenarioene analysert. Analysen er gjennomført delvis etter veileder for 

helhetlig ROS. 

ID Scenario Sannsynlighet Konsekvens Hva er sårbart Usikkerhet Risiko 

S1 
Grunnstøting av kystfraktbåt i 

naturvernområde (Froan) 

3 5 Elv og vassdrag 2 15 

S2 
Overfylling på tankanlegg i 

naturvernområde (Froan) 

4 3 Grunnvann og 

vassdrag 

3 12 

S3 
Utslipp fra tankanlegg ved kai 5 2 Grunnvann og 

vassdrag 

2 10 

G1 
Hydraulikklekkasje fra en vindturbin 3 3 Vassdrag 4 9 

G2 
Hydraulikklekkasje fra en anleggsmaskin 5 2 Stjørdalselva 3 10 

E1 
Overfylling av drifstofftank ved 

drikkevannskilde (?) 

3 

 

3 Vassdrag 3 9 

E2 
Gjødselkjeller landbruk ukontrollert utslipp 

grunnet bygningssvikt 

3 3 Naturvern-

områder 

3 9 

V1 
Uhell med tankbilder som inneholder større 

mengder drivstoff. 

3 

 

3 Grunn 3 9 

G3 
Nedgravde petroleumstanker privat og 

næring der det oppstår lekkasje 

3 2 Grunn 4 6 
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6.1  Utslipp på sjø  

NR.   1     UØNSKET HENDELSE Grunnstøting av kystfraktbåt i naturvernområde 

Sted: 63,99052 

 
9,05888 

 

Motorhavari på bunkringsfartøy. Fartøyet har drevet på grunn ved Småværet i Froan naturvernområde. Det observeres oljefilm på sjøen I 

området rundt båten.  

ÅRSAKER 

Teknisk svikt, 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

Beredskapsplan oljevern 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x   1 gang mellom hvert 10. og 50. år. 

Statistisk kan vi på Frøya regne med 1-2 grunnstøtinger pr år. Det finnes lite dokumentasjon på hvor ofte grunnstøtingene også fører til 

utslipp. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

     x  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Froan er et viktig område for sjøfugl. Selv mindre utslipp kan gjøre stor skade. 

 

Usikkerhet Lav 
Ofte grunnstøting, men ikke dokumentert hvor ofte konsekvensen blir utslipp. 

Styrbarhet Lav Kommunen har lite direkte påvirkningskraft til aktivitet på sjøen. 

Forslag til tiltak 
God lokal beredskap. 

 

Overførbarhet 
Kan skje overalt rundt Frøya. 
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NR.   2      UØNSKET HENDELSE Overfylling på tankanlegg I naturvernområde 

Sted: 63,99693 8,65155 

Ved fylling av diesel fra lagringstank til brukstank så svikter systemet. Dette fører til at 500 liter diesel renner ut i sjøen. Det er rolig sjø i 

området, men oljeflaket forventes å treffe «land» innen 3 timer. 

 

ÅRSAKER 

Systemsvikt 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

Plan for oljevernberedskap,  

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

    x  1 gang mellom hvert år og hvert 10. år. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Det brukes ikke landstrøm, men dieselaggregat. Dette fører til et høyt drivstofforbruk. Ofte fylling og stor aktivitet øker sannsynligheten for at 

noe kan skje. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x    

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensen av hendelsen vil være avhengig av værforhold. Både når det gjelder spredning og innsatsmuligheter.  

Usikkerhet høy 
 

Styrbarhet høy Kommunen har liten påvirkningskraft. 

Forslag til tiltak 
Opprette dialog ifht beredskap. 

Overførbarhet 
Kan skje fra de fleste oppdrettsanlegg hvor det lagres drivstoff. 
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NR.   3      UØNSKET HENDELSE Utslipp fra tankanlegg ved kai 

Sted: 63,76976 

 
8,81888 

 

Ved fylling av diesel fra lagringstank til brukstank så svikter systemet. Dette fører til at 500 liter diesel renner ut i sjøen.  

 

ÅRSAKER 

Teknisk og/eller menneskelig svikt 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

     x Oftere enn en gang årlig. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

I løpet av det siste året har brannvesenet hatt 3 kjente hendelser med overfylling/lekkasje. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

  x     

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Begrenset mengde på tankene. Er stort sett diesel på tankene, og denne er nedbrytbar. 

Usikkerhet lav 
 

Styrbarhet Lav Ansvaret ligger til eier av tanken. 

Forslag til tiltak 
Innformasjon og dialog med tankeier. 

Overførbarhet 
Det finnes tankanlegg på kaianlegg på hele Frøya 
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6.2  Utslipp til grunn 

NR.   1      UØNSKET HENDELSE Hydraulikklekkasje fra en vindturbin 

Sted: 63,68818 

 
8,65155 

 

Lekkasje av hydraulikkolje fører til utslipp i grunn.  

ÅRSAKER 

Teknisk svikt 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x   En gang mellom hvert 10. og 50 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Stor aktivitet og større mengder med ulike væsker og olje. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x    

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Møllene ligger I et område bestående av myr, bekker og vann. 

Usikkerhet høy 
Nyetablert virksomhet på Frøya.  Vi har lite erfaring med den type industri. 

Styrbarhet lav Beredskapssamarbeid mellom vindpark og lokal beredskap. 

Forslag til tiltak 
Dialog  

Overførbarhet 
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NR.   2      UØNSKET HENDELSE Hydraulikklekkasje fra en anleggsmaskin 

Sted: 63,72304 

 
8,82597 

 

Slangebrudd på anleggsmaskin. 200 liter hydraulikkolje renner ut I grunn. 

ÅRSAKER 

Teknisk svikt 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

     x  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Erfaringer er at det er hyppighet på hendelsene, dvs oftere enn årlig. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

  x     

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Ofte mindre mengder som slippes ut, og håndteres raskt av lokal beredskap. 

Usikkerhet lav 
  

Styrbarhet lav  

Forslag til tiltak 

 

Overførbarhet 
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6.3 Utslipp til vassdrag og elv 

NR.   1      UØNSKET HENDELSE Overfylling av drivstofftank ved drikkevannskilde 

Sted: 63,73752 

 
8,68626 

 

Ved fylling av diesel fra lagringstank til brukstank så svikter systemet. Dette fører til at 200 liter diesel renner ut i grunnen, og noe når 

drikkevannskilden. 

 

ÅRSAKER 

Systemsvikt, tilsiktet hendelse. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

   X   En gang mellom hvert 10. og 50. år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Erfaring viser at hendelsen har skjedd forholdsvis nylig.  

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x    

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Drikkevannskilden holder drikkevann til store deler av Frøyas befolkning, samt en rekke bedrifter.  

Usikkerhet middels 
Usikkert om mindre utslipp vil påvirke drikkevannet. Fisk og strandliv kan påvirkes. 

Styrbarhet høy Internkontroll 

Forslag til tiltak 
Gode internkontrollrutiner samt gjennomgang av utstyr og teknisk kvalitet på dette. Sørge for at det er avrenning. 

Overførbarhet 
Overfylling kan skje ved alle tankanlegg. Det er varierende hvordan de ulike anlegg er ifht avrenning. 
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NR.   2      UØNSKET HENDELSE Utslipp fra gjødselslager 

Sted: Frøya  

Gjødselkum sprekker, og 600 m2 kumøkk renner ut på jorde og finner vei til nærmeste bekk. Det er boligområde i nærheten, samt at gjødsel  
renner over vei. 

ÅRSAKER 

Systemsvikt 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

Ved kontroll av produksjonstilskudd sjekkes også bondens internkontroll. 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x   En gang mellom hvert 10. og 50. år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Vi har få gjødselslagere på Frøya. Vi har ingen kjente hendelser i nyere tid.  

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

  x     

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Økt næringstilgang vil ødelegge liv I vassdraget. 

Usikkerhet høy 
Manglende kunnskap om tilstand 

Styrbarhet høy Ved kontroll av produksjonstilskudd sjekkes også bondens internkontroll. 

Forslag til tiltak 
Grave grøft for å styre retning. 

Overførbarhet 
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6.4 Utslipp på vei 

 

NR.   1      UØNSKET HENDELSE Uhell med tankbil som inneholder større mengder drivstoff 

Sted: 63,6849 8,6550 

Utforkjøring med tankbil langs vei, bilen velter og blir liggende på siden/opp-ned. Resterende last/potensiell forurensning i bilen er 2000 

liter diesel. 

ÅRSAKER 

Menneskelig feil eller teknisk svikt. 

Dårlige veier/sviktende veiskulder. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x   En gang mellom hvert 10. og 50. år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Stadig økende transport av drivstoff langs våre veier, samt stedvis dårlig veistandard. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x    

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Stor fare for avrenning til grunn og vassdrag. vanskelig håndtering av forurensningen i de fleste områder langs våre veier. 

Usikkerhet høy 
 

Styrbarhet høy  

Forslag til tiltak 
Bedre veistandard.  

Bedre utstyr og kompetanse i lokal beredskap. 

 

Overførbarhet 
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6.5  Oppstilling av scenarioer i risikotabell 

 
Hendelsene er nummererte slik at de kan gjengis samlet i risikomatrisen under. Hendelsene er vurdert i 

forhold til følgende fargekoder: 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 

 

     1         2                 3        4                5 

Konsekvens 

 

 
Oppsummering av risikobilde av de 9 analyserte scenariene er at 1 hendelse havner i kategorien 
uakseptabel risiko og tiltak er nødvendig, i tillegg til 3 scenarier det må vurderes tiltak for.  

 
Gruppa har vurdert at det er lite kommunen kan gjøre med styrbarheten på de fleste hendelser.  
Det er mye skipstrafikk i området rundt Frøya og grunnstøtinger skjer relativt ofte. Vi har ikke 
erfaringsgrunnlag for å si hvor ofte grunnstøtingene ender opp i akutt forurensing. Det høye antall 
grunnstøtinger øker uansett sannsynligheten for at det kan skje. 
Muliget for rask responstid vil kunne bidra til å redusere konsekvensen ved grunnstøting m/utslipp. 
 
Vi vet at det skjer utslipp fra tankanlegg rundt om på Frøya og at anleggsmaskiner får lekkasjer. Selv om 
dette vil være eiers ansvar, vil det i mange tilfeller bli kommunen som må rykke ut for å ivareta utslippet. 
Dette er som regel mindre utslipp og kort uttrykningstid gjør at konsekvensen blir lav. 

 

7 Kommunens beredskap 
 
Frøya kommune har i vedtatt ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 25.05.20 Innenfor 

forurensning omtaler den ulykke til sjøs med mulig utslipp som en av hendelsene med høyest risiko.  
 
ORGANISERING AV BEREDSKAPEN 
 
Kommunen har organisert beredskapen i brannvesenet som består av 20 deltidsbrannkonstabler på Frøya 

(hovedøya), og til sammen 12 depotmannskaper på Sula og Mausundvær. 

 

Grønn 

Akseptabel risiko – tiltak ikke 

nødvendig 

Gul 
Akseptabel risiko – tiltak må 

vurderes 

Rød 

Uakseptabel risiko – tiltak er 
nødvendig 

 
 

G2, S3    

  S2,   
 

 

 G3 VI, E1, G1, E2  S1 
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BEREDSKAPSUTSTYR TIL FØRSTEINNSATS 
 
250 Meter 250-lense 

300 meter absorberende lense 

 

SUPPLERENDE BEREDSKAPSUTSTYR 

Nærmeste supplerende beredskapsutstyr er plasser på Sandstad (Hitra), 1 time kjøretid fra stasjon 

Sistranda. I tillegg kommer responstid og opplasting   
 

PERSONELL  

20 deltidsbrannkonstabler på Frøya (hovedøya), og til sammen 12 depotmannskaper på Sula og 

Mausundvær. Sivilforsvarets FIG-gruppe er også stasjonert på Frøya og Hitra. 

 
RESPONSTID 
Det eksisterer pr.idag ikke beredskapsavtale båt/sjø for Frøya kommune, så forventet responstid til 
kommunens ytterpunkter vil bli minimum 2 timer. Det bemerkes at det heller ikke finnes egnet 
trransportutstyr for lensemateriale på brannstasjonen hvor lensematerialet lagres. 

 

8 Risikoreduserende tiltak til oppfølging 
 
Under analysen ble det tydelig at det er lav styrbarhet når det gjelder risikoreduserende tiltak, men at det 

er noen tiltak som kan og bør gjennomføres for å redusere risiko for akutt forurensning. En 

beredskapsavtale for båt/sjø bør på plass slik at en kan ivareta mindre hendelser utover i øyrekka. Dette vil 

også kunne avhjelpe ved større hendelser hvor kommunen vil være først på hendelsesstedet. 

 

En oppgradering av lokal beredskap’s utstyr og kompetanse i takt med vurdert risiko. (påfølgende 

beredskapsanalyse vil vel si noe om det) 

 

God dialog med de ulike aktører vil kunne påvirke sannsynligheten for hendelser. Miljøuka som avholdes 

hvert år i kommunen er et godt virkemiddel. Her blir næringsliv inkludert, og det er fokus på marin 

forsøpling og forurensing. 

 

Etter risikoreduserende tiltak 
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1  Innledning 

Beredskapsanalysen er grunnlaget for etablering av robust og risikobasert dimensjonering og 

organisering av beredskapen mot akutt forurensning. Med robust og risikobasert dimensjonering legger 

vi til grunn at kommune med IUA skal være dimensjonert og organisert for å kunne håndtere de type 

hendelser innenfor akutt forurensning som tilfaller kommunens ansvarsområde. Et vesentlig grunnlag 

for en slik vurdering omfatter etablering av miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse av 

dimensjonerende hendelser. 

 

Risikobildet er ikke statisk, og man må derfor være forberedt på å gjøre endringer på kort varsel. Både 

kommunene, transportmidlene og godsbehovene er i stadig endring, og gjør noe med risikobildet.  

 

Dette skal likevel ikke hindre oss fra å ha en risikotilpasset beredskap for det risikobildet vi kjenner til. 

Denne analysen bygger på risikobildet i dag, og analyseres opp mot oppgavene vi er pålagt fra sentralt 

hold, i tillegg til våre egne målsettinger.  

 

1.1 Krav 
Kravene til beredskap er hjemlet i Forurensningsloven §§ 43, 46, 47, og videre beskrevet i 

Forurensningsforskriften kapittel 18-A.  

 

Kortfattet kan vi si at kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt 

forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av 

privat beredskap (Forurensningsloven § 43). Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til 

sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. 

 

1.2 Styrende dokumenter 
 Forurensningsloven 

Lov om vern mot forurensning og om avfall 

 Forurensningsforskriften 

Forskrift om begrensning av forurensning 

 Stortingsmelding 10 

Spesifiserer at beredskap skal sees i sammenheng med Brann- og redningsvesenets totale 

beredskapsansvar 

 Veiledning til helhetlig ROS 

Veilederen miljørisikoanalysen er laget etter 

 Veiledning til dimensjonering 

Veileder for kommunal beredskap mot akutt forurensning 

 

1.3 Begreper 
Akutt forurensing  Forurensning av betydning som inntrer plutselig og ikke er tillatt 

 

Beredskap                             Planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere uønskede hendelser 

 

Beredskapsanalyse             En systematisk analyse som skal fastsette hvilken beredskap 

som er nødvendig for å håndtere beredskapssituasjoner i henhold til fastsatte krav til 

beredskapen. 

 

Lense  En flytende fysisk barriere som fungerer som en sammenhengende hindring mot 

spredning av forurensede stoff. 
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Responstid Tid fra mannskap / utstyr blir anmodet og til de / det er klar på skadested 

 

Stort utslipp land  Utslipp over 10 kubikk, eller forurensning som sprer seg gjennom vassdrag/elver  

 

Stort utslipp sjø  Utslipp over 50 kubikk, eller forurensing som sprer seg i sårbart område 

 

1.4 Prosess 
Beredskap mot akutt forurensning analyseres etter risiko avdekket i kommunal miljørisikoanalyse. 

Mens miljørisikoanalysen omfatter et større antall hendelser, dvs. "det meste som kan skje" - innebærer 

beredskapsanalyse å finne frem til det fåtall hendelser som er styrende for hvilke beredskapsressurser 

kommunen trenger for å oppfylle sine plikter. Etter at hendelsene er valgt ut analyseres beredskapen 

opp mot hendelsene etter kriterier som: a) nødvendig beredskapsutstyr, b) nødvendig mannskap, og c) 

responstid. 

 

1.5 Arbeidsgruppe 
Kommunens arbeidsgruppe har bestått av: 

 

Anders Hekland - Kommuneplanlegger 

Johan Pettersen - Brannsjef 

Øyvor Helstad    - Fagleder landbruk, natur og miljø 

Kitt Julie Hansen - Virksomhetsleder plan, miljø og forvaltning 

 

2 Oppsummering og konklusjon 

Beredskapsanalysen er avgrenset til de oppgaver kommunen med IUA skal ivareta i forhold til akutt 

forurensning. Analysen danner grunnlag for ny beredskapsplan. Resultatet av analysen er denne 

rapporten. 

 

Kommunen har valgt ut ni dimensjonerende hendelser, og analysert beredskapen etter dem. Funnene i 

analysen viser at det er tre hendelsestyper som ikke har tilstrekkelig beredskap, og ytterligere fire 

hvor hendelser i spesielle scenarier ikke har tilstrekkelig beredskap. 

 

I hovedsak så er det mangel på egnede fartøy som hurtig kan bringe mannskaper og utstyr til Øyrekka, 

samt bistå i arbeidet på hendelsesstedet, som er utslagsgivende. Samtidig så ser en også at kompetanse 

på spesielle hendelser (islagt vann), droner for økt oversikt og større lager av tilgjengelig 

beredskapsmateriale vil kunne løfte eksisterende beredskap fra dagens situasjon. 

 

3  Dimensjonerende scenarier 

Dimensjonerende scenarier er valgt ut fra følgende kriterier: 1) Hendelsen har stor konsekvens for 

miljøet. 2) Det er fornuftig at kommunen har beredskap mot hendelsen. 3) Denne hendelsen er veldig 

krevende ved at den krever mye mannskap / er materiellteknisk krevende / krever mye fagkunnskap.  

 

Ved flere hendelser i samme kategori velges den hendelsen som er mest typisk i sin kategori. 

 

Dimensjonerende scenarier for analysen: 
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Hendelses 

ID 

Hendelse Beskriv kort et slikt 

hendelsesforløp 

Nødvendig utstyr og 

prosedyrer for håndtering 

Nødvendig 

mannskap for 

håndtering 

S1 Grunnstøting av 

kystfraktbåt i 

naturvernområde 

(Froan). 

 

I dette scenariet 

aksjonerer 

kommunen som 

førsteinnsats mens 

ytterligere 

ressurser 

mobiliseres. 

Ved transport av 

drivstoff i Øyrekka 

har motoren til et 

bunkringsfartøy 

havarert. 

 

Fartøyet har drevet 

på grunn ved 

Småværet i Froan, og 

det er observert 

oljefilm på sjøen i 

området rundt båten. 

 

Hendelsen finner 

sted på sommeren. 

Det er rolig sjø, 

skyfritt og midt på 

dagen (13:00). 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt ELS 

lederstøtte. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Tilgang til 

hurtiggående båt for 

transport av mannskap 

og utstyr til 

hendelsesstedet. 

 
Drone for oversikt. 

 
Tilgang til 

egnet/tilpasset   

arbeidsbåt og 

lenseutstyr. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

naturmangfoldet 

tilgjengelig. 
 

S2 Overfylling på 

tankanlegg i 

naturvernområde  
(Froan). 

Ved fylling av diesel 

fra lagringstank til 

brukstank i 

naturvernområde, 

svikter systemet. 500 

liter diesel renner ut i 

sjø. 

 
Hendelsen finner 

sted på sommeren. 

Det er rolig sjø, 

skyfritt og midt på 

dagen (13:00). 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt ELS 

lederstøtte. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Tilgang til 

hurtiggående båt for 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 
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Oljeflaket forventes 

å treffe land innen 3 

timer. 

transport av mannskap 

og utstyr til 

hendelsesstedet. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

 
Drone for oversikt. 

 
Tilgang til 

egnet/tilpasset   

arbeidsbåt og 

lenseutstyr 

absorbenter. 

. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

naturmangfoldet 

tilgjengelig. 

 
 
 

S3 Utslipp fra 

tankanlegg ved kai. 
Ved fylling av diesel 

fra lagringstank til 

brukstank så svikter 

systemet. 500 liter 

diesel renner ut i sjø. 

 
Hendelsen finner 

sted på senhøsten. 

Det er frisk bris, 

overskyet og tidlig 

om morgen (08:00). 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt ELS 

lederstøtte. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

 
Lysapparat og drone 

for oversikt. 

 
Tilgang til arbeidsbåt 

og egnet lenseutstyr/ 
absorbenter. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av 

innsamlet søl/olje. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
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G1 Hydraulikklekkasje 

fra en vindturbin. 
Det oppstår en 

lekkasje ved et 

turbinhode i 

vindparken. Det 

anslås at 100 liter 

hydraulikkolje har 

lekket ut. 

 

Hendelsen finner 

sted om vinteren. Det 

er snø i området, og 

det blåser en frisk 

bris. 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt ELS 

lederstøtte. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 

Lysapparat og drone 

for oversikt. 

 

Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

natur/vann 

tilgjengelig. 

G2 Hydraulikklekkasje 

fra en 

anleggsmaskin. 

En anleggsmaskin 

opplever flere 

slangebrudd, og ca. 

200 liter 

hydraulikkolje renner 

ut i grunn. 

 

Området rundt 

ulykkesstedet består 

av bergnabber, 

kystlynghei og myr. 

Fare for avrenning til 

sjø/vann er tilstede. 

 

Hendelsen skjer på 

senhøsten/tidlig 

vinter. 

Tilgang til informasjon 

om området, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt 

ELS. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

 
Lysapparat for 

oversikt. 

 

Tilgang til nok 

utstyr/absorbenter for å 

rydde opp avrenning i 

myrgrunn/grunn. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

natur/vann 

tilgjengelig. 

G3 Nedgravde 

petroleumstanker 

privat og næring 

Ved inspeksjon av en 

eldre petroleumstank 

oppdages det at den 

har blitt såpass 

Tilgang til informasjon 

om området, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 
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der det oppstår 

lekkasje. 

korrodert at det er en 

pågående lekkasje 

fra tanken. 
 

Frøya kommune har 

pr 1.3.2021 ikke 

vedtatt egen forskrift 

vedr nedgravde 

oljetanker. 

Forurensingsloven 

§7 er gjeldende. For 

tanker over 3200 liter 

gjelder 

tankforskriften. 

 
Det er ukjent hvor 

mye som har rent ut, 

men det antas at et 

område på 500 m2 er 

påvirket av 

lekkasjen. 

og eksterne), samt 

ELS. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
 Tilgang på utstyr for å 

kartlegge spredning i 

grunn. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

 

Tilgang til 

utstyr/absorbenter for å 

rydde opp avrenning i 

myrgrunn/grunn. 

 
Tilgang til båt og egnet 

lenseutstyr/ 
absorbenter, for å 

dekke eventuell 

avrenning til sjø/vann. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

natur/vann 

tilgjengelig. 

E1 Overfylling av 

drivstofftank ved 

drikkevannskilde. 

Ved fylling av diesel 

fra lagringstank til 

brukstank i 

tilknytning til 

vannverket, svikter 

systemet. 500 liter 

diesel renner ut i 

drikkevannskilden. 

 
Hendelsen finner 

sted midtvinters, med 

is på og ved 

drikkevannskilden. 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt 

ELS. 

 
110-operatør kontakter 

Kystverket ved vurdert 

behov. Dette i samråd 

med innsatsleder brann 

på skadestedet. 
 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

 
Drone for oversikt. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

drikkevannet 

tilgjengelig. 
 



9 

 

 
Tilgang til båt og egnet 

lenseutstyr/ 
absorbenter. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

E2 Gjødselkjeller 

landbruk 

ukontrollert utslipp 

grunnet 

bygningssvikt. 

En gjødselskum 

sprekker. Ca. 600 m3 

kumøkk renner ut på 

et jorde, og finner 

veien til nærmeste 

bekk. 

 

Det er et 

boligområde i 

nærheten, og 

gjødselen renner 

over veien til dette 

feltet. 

 

Hendelsen finner 

sted om sommeren. 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt 

ELS. 

 

Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 

Sikre tilgang på 

traktor, gravemaskin 

og 

gjødselvogn/slamsuger. 

 

Drone for oversikt. 

 
Tilgang til båt og egnet 

lenseutstyr/ 
absorbenter. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

natur/vann 

tilgjengelig. 

V1 Uhell med tankbiler 

som inneholder 

større mengder 

drivstoff. 

Ved transport av 

diesel, så kjører 

tankbilen av veien. 

Bilen velter, og 

lasten på 2000 liter 

diesel begynner å 

lekke. 

 

Området rundt 

ulykkesstedet består 

av bergnabber, 

kystlynghei og myr. 

Tilgang til informasjon 

om området, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt 

ELS. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 
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4 Målsetning for hendelser med akutt forurensning  

Det er en målsetning at kommunen skal ha tilstrekkelig med utstyr lokalt til å sette i gang innsats for 

enhver hendelse med akutt forurensning. For hendelser av en viss størrelse skal utsyr være tilgjengelig 

gjennom IUA-samarbeidet innen relativt kort tid. Om vi deler hendelser inn landbaserte hendelser og 

sjøbaserte hendelser er det målsetninger å alltid ha lensecontainer for sjøbaserte hendelser på stedet 

innen 2 timer, og beredskapstilhenger for landbaserte hendelser på stedet innen 1 time.  

 

Lensecontainere er plassert på Brekstad, Orkanger, Trondheim, Stjørdal og Åfjord.  

 

Beredskapstilhenger er plassert på Frøya, Hitra, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Røros, Stjørdal og 

Åfjord. 

 

Det er også målsetninger om å kunne 1) stanse ethvert utslipp, 2) sperre inn utslippet og 3) fjerne 

utslippet. 

 

Under er eksempler på hvordan det kan utføres for noen av de vanligste hendelsene i IUA region Sør-

Trøndelag.  

 

A Lette oljeprodukter (f.eks. diesel) fra båt lekker ut i havneområde/sjø 

Fase Innsats 

1 Stoppe lekkasjen 
Avhenger av type uhell og vanskelig å forutsi. Ofte er lekkasjen stoppet før brannvesenet kommer frem.  

 

2 Sperr inn utslippet / forhindre spredning 

Ofte fungerer de absorberende engangslensene fint for å demme inn utslippet og de er lette å håndtere. For ytre 

barriere brukes engangslense med skjørt som både absorberer og sperrer av. Engangslenser vil begynne å synke 

Fare for avrenning til 

sjø/vann er tilstede. 

 

Hendelsen finner 

sted sommerstid, 

midt på dagen (kl. 

13:00). Været er 

solfylt og lite vind. 

 
Drone for oversikt. 

 

Tilgang til 

utstyr/absorbenter for å 

rydde opp avrenning i 

myrgrunn/grunn. 

 
Tilgang til båt og egnet 

lenseutstyr/ 
absorbenter, for å 

dekke eventuell 

avrenning til sjø/vann. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

natur/vann 

tilgjengelig. 
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når de er full med olje, eller etter noen dager i vann. Ved behov kan man også bruke havnelenser som tåler litt 

mer bølger og de vil ikke synke. Havnelenser er lagret i lensecontainer i flere av kystkommunene . 

 

3 Fjern utslippet 

Det er viktig å avklare med kommunens miljøansvarlig og/eller fylkesmannens miljøvernavdeling om det er 

spesielle hensyn som må ta ved eller i nærheten av ulykkesstedet. IUA-rådgiver og Kystverket kan også bistå i 

arbeidet.  

 
Innenfor ytre barriere av utslippet kan man legge engangslenser uten skjørt. De vil også synke når de er full med 

olje, eller har ligget noen dager i vann. Pass på at ikke absorberende lenser ligger inntil hverandre (i bredde) da 

det reduserer lensenes oppsugingsevne, dvs. de vil da sperre for hverandre. Absorberende lenser må ha direkte 

kontakt med oljen.  

 

Dersom det er mulig å komme til med sugebil er dette den mest effektive måten å få fjernet utslippet. Da går det 

rett i en tank som kjøres til avfallsdeponi.  

 

Man kan også bruke oljeopptaker for å ta opp olje og samle den i fat/tanker. Da er det viktig å passe på at man 

har mulighet å fjerne fulle fat på en enkel måte.  

 

NB! Bruk av Zalo eller andre såpemidler ødelegger den vannavstøtende evnen til engangslenser og annet 
absorberende materiell. Har det vært påført Zalo på utslippet vil engangslensene synke. Dette er svært viktig å 

videreformidle til forurenser.  

 

 

 

B Drivstofflekkasje fra kjøretøy/tank på land 

Fase Innsats 

1 Stoppe lekkasjen 

Det er viktig å avklare hvilket stoff som har lekket ut før man går i innsats! 

 

Hvis det ikke medfører risiko for mannskap (f.eks. eksplosjonsfare ved bensinutslipp) tettes tanken. Alle 

brannbiler skal ha tettemasse for å tette igjen små hull. Mellomstore depot har tetteutstyr på tilhengere som kan 
rekvireres. Bruk oppsamlingskar hvis det er mulig for å legge under lekkasjepunktet mens tetting pågår.  

 

2 Sperr inn utslippet / forhindre spredning  

Har utslippet gått i et vassdrag kan man legge ut engangslenser med eller uten skjørt som både sperrer og suger 

opp oljen. Er det et vassdrag der vannet beveger seg kan man prøve å bremse vannet med å legge en havnelense 

(dersom det er plass). Den går dypere og roer vannet slik at oljen legger seg på overflaten. Man kan også bruke 

syntetisk engangslense (den vanlige typen er bomull). Syntetiske tåler å ligge lenger før den begynner å trekke 

vann. 

 

3 Fjern utslippet på land 

Det er viktig å avklare med kommunens miljøansvarlig og/eller fylkesmannens miljøvernavdeling om det er 

spesielle hensyn som må ta ved eller i nærheten av ulykkesstedet. IUA-rådgiver og Kystverket kan også bistå i 

arbeidet. 

 
Det er mest effektivt å fjerne forurenset masse snarest mulig etter at utslippet har skjedd. Fortrinnsvis rekvirerer 

forurenser gravemaskin og f.eks. tett container/lasteflak. Da unngår man å være mellomledd ved faktureringen. 

Er det mindre mengder kan man bruke bark, absorberende strømper og puter. Disse kan også med fordel brukes i 

kummer, grøfter o.l.  

 

Fjern utslippet fra vassdrag 

Det tar lang tid å samle opp utslippet i vassdrag hvis det er et i nærheten og oljen har gått dit. Ofte kommer oljen 

litt etter litt ut i vassdraget og det øker gjerne etter nedbør. Dersom det er mulig å komme til med sugebil er dette 

den mest effektive måten å få fjernet utslippet. Da går det rett i en tank som kjøres til avfallsdeponi. Man kan 

også bruke oljeopptaker for å ta opp olje og samle den i fat/tanker. Da er det viktig å passe på at man har 

mulighet å fjerne fulle fat på en enkel måte. 
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5 Analyse av dimensjonerende scenarier 

Hendelses 
ID 

Hendelse Bemanning [1]  [1] Tilstrekkelig 
for å håndtere 

hendelsen 

Tilstrekkelig 
kompetanse [2] 

Tilstrekkelig 
beredskapsmateriell 

og prosedyrer i 
kommunen [3] 

Lensekontainer 
tilgjengelig 

innen 2 timer [4] 

Beredskapstilhenger 
tilgjengelig innen 1 

time [4] 

Beskrivelse av 
eventuelle mangler 

S1 

Grunnstøting av 

kystfraktbåt i 

naturvernområde 

(Froan). 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja Nei. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
oljevernlenser 
tilgjengelig. 

Nei. 
Det mangler 
tilgang på båt for 
transport av 
utstyr til 
skadestedet. 

Nei. 
Det mangler tilgang 
på båt for transport 
av utstyr til 
skadestedet. 

Det mangler tilgang til 
egnet, hurtiggående båt 
for transport av 
mannskap og utstyr til 
hendelsesstedet, drone 
for oversikt, og 
tilstrekkelig utstyr for 
innsamling av oppsamlet 
søl. 

 
Tilgang til 
egnet/tilpasset 
arbeidsbåt og 
lenseutstyr/ 
absorbenter. 

 
Kjennskap og 
tilgangskunnskap til 
eksisterende planverk. 

S2 

Overfylling på 

tankanlegg i 

naturvernområde 

(Froan). 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja Nei. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
oljevernlenser 
tilgjengelig. 

Nei. 
Det mangler 
tilgang på båt for 
transport av 
utstyr til 
skadestedet. 

Nei. 
Det mangler tilgang 
på båt for transport 
av utstyr til 
skadestedet. 

Det mangler tilgang til 
egnet, hurtiggående båt 
for transport av 
mannskap og utstyr til 
hendelsesstedet, drone 
for oversikt, og 
tilstrekkelig utstyr for 
innsamling av oppsamlet 
søl. 

 
Tilgang til 
egnet/tilpasset 
arbeidsbåt og 
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lenseutstyr/ 
absorbenter. 

 
Kjennskap og 
tilgangskunnskap til 
eksisterende planverk. 

S3 

Utslipp fra 

tankanlegg ved kai. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja Delvis. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
oljevernlenser 
tilgjengelig, samt en 
liten båt til 
operasjoner i smult 
farvann/havner. 

Ja. Ja. Det mangler tilgang til 
egnet/tilpasset 
arbeidsbåt og drone for 
oversikt. 

G1 

Hydraulikklekkasje 

fra en vindturbin. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja Delvis. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
absorbenter 
tilgjengelig. 

Ja. Ja. Mangler oversikt over 
planverk og prosedyrer 
fra eier av kraftverket, 
samt drone for oversikt. 

 
Det vurderes at det 
finnes nok utstyr for 
innsamling av oppsamlet 
søl, men en økning av 
tilgjengelig utstyr vil gi 
en økt sikkerhet. 

G2 

Hydraulikklekkasje 

fra en 

anleggsmaskin. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja 

 
Delvis. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
absorbenter 
tilgjengelig. 

Ja. Ja. Mangler drone for 
oversikt. 

 
Det vurderes at det 
finnes nok utstyr for 
innsamling av oppsamlet 
søl, men en økning av 
tilgjengelig utstyr vil gi 
en økt sikkerhet. 

G3 

Nedgravde 
petroleumstanker 
privat og næring der 
det oppstår lekkasje. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 

Ja 

 
Nei. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 

Ja. Ja. Det mangler 
pumpeutstyr for å samle 
opp rester fra tanken. 
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Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

absorbenter 
tilgjengelig. 

 
Videre så mangler det en 
beredskapsavtale ved 
mangel på graveutstyr. 
Bør vurderes om dette 
skal ordnes. 

E1 

Overfylling av 
drivstofftank ved 
drikkevannskilde 
midtvinters (islagt). 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Delvis. 
Mangler ekstra 

kompetanse på 

arbeide på islagt 

vann. 

Nei. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
oljevernlenser 
tilgjengelig. 
 
Stor usikkerhet på 
mangler/behov på 
dette feltet. 

Ja. Ja. Grunnet mangel på 
spesialisert kompetanse 
rundt arbeide på islagt 
vann, så er det stor 
usikkerhet rundt 
utstyrsbehov for slike 
operasjoner. 
 
Videre så mangler det 
tilgang til arbeidsbåt og 
egnet utstyr hvis kilden 
ikke er helt islagt, eller 
isen er så tynn at en ikke 
kan ferdes trygt på den. 

E2 

Gjødselkjeller 
landbruk 
ukontrollert utslipp 
grunnet 
bygningssvikt. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja. 

 
Delvis. 

 

Kommunen har en 

begrenset mengde 

absorbenter og 

lenser tilgjengelig. 

 

Stor usikkerhet på 

mangler/behov på 

dette feltet. 

Ja. Ja. Det mangler utstyr og 

rutiner for å aksjonere 

på et utslipp av denne 

størrelsen, samt tilgang 

til drone og egnet 

arbeidsbåt, lenseutstyr 

og eventuelle 

absorbenter om utslipp 

skulle spre seg til 

sjø/innsjø. 

 
Det må vurderes om det 
skal opprettes avtaler 
med aktører 
(entreprenører og 
gårdbrukere) som sikrer 
tilgang på utstyr for å 
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dirigere og/eller samle 
opp gjødselen. 

V1 

Uhell med tankbiler 
som inneholder 
større mengder 
drivstoff. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Delvis. 
Jevnlig 
kompetanseheving 
og øvelser for å 
håndtere farlig 
gods. 

Nei. 
 
Kommunen har en 

begrenset mengde 

absorbenter og 

lenser tilgjengelig. 

Ja. Ja. Det mangler egnet 
pumpeutstyr og tilgang 
til utstyr for å innsamle 
oppsamlet søl. 
 
Mangler også tilgang på 
drone samt egnet 
arbeidsbåt og utstyr for 
å stanse utslipp i 
sjø/innsjø. 

   Grønne felt: Om bemanning             Lilla felt: Om utstyr 

[1] Hvordan er brann- og redningstjenesten bemannet 

[2] Med kompetanse menes både utførende kompetanse blant mannskap, samt miljøkompetanse i kommunen 

[3] Hver kommune skal ha et lokalt depot med minimum det utstyret som er beskrevet under. I tillegg har noen kommuner avtaler om f.eks bruk 

av båt. 
 Absorbenter 

o bark, mose og kalkbasert strøprodukt 

o engangslenser med og uten skjørt, inkl. tau 

o strømper, puter og ark/pads 

 Oppsamlingskar 70 liter  

 Verneutstyr 

o Gassmåler 

o Splashdrakter, hansker og skobeskyttere 

o Oppblåsbare redningsvester 

 Tettemasse for små hull 

[4] For å kalkulere kjøreavstand benyttes https://analyseside.squarespace.com/  
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6 Dagens organisering og forslag til endring 

Dagens ordning er ikke en tilstrekkelig beredskapsorganisering opp mot den miljørisiko kommunen 

står ovenfor, ihht. §18A-6 i forurensningsforskriften og kommunens miljørisikoanalyse.  

§ 18A-6. Beredskapsetablering 

Den kommunale beredskapen mot akutt forurensning som er beskrevet i § 18A-3 skal etableres 

på grunnlag av miljørisikoanalysen, beredskapsanalysen og de dimensjonerende scenariene, jf. 

§ 18A-4 og § 18A-5, og skal beskrives i en beredskapsplan i henhold til § 18A-8. 

Beredskapsorganisasjonen skal baseres på et enhetlig ledelsessystem, og skal som et minimum 

omfatte funksjonene innsatsleder, operasjonsleder, leder for planlegging og miljø, logistikkleder 

og skadestedsleder. Beredskapen skal bemannes med tilstrekkelig personell med relevant 

kompetanse og praktisk erfaring for å kunne gjøre innsats mot de dimensjonerende scenariene, 

jf. § 18A-4. 

Frøya kommune, som en øykommune ytterst i havgapet, er spesielt sårbar i de områder hvor det ikke 

finnes noen fastlandsforbindelse. Ettersom det finnes helårsbosetninger i Øyrekka, og enda flere 

fritidsboliger, så ser arbeidsgruppen at tilgang på egnede sjøgående farkoster er essensielt for å ha en 

god beredskap i regionen. 

Per dags dato har brannvesenet tilgang på en mindre arbeidsbåt, egnet for havneområde. Denne er ikke 

tilstrekkelig for å kunne rykke ut til hendelser i Øyrekka, eller å jobbe i værutsatte områder. Videre vil 

det også kunne oppstå behov på fast-Frøya hvor en egnet arbeidsbåt må brukes, som vist i majoriteten 

av scenariene i kapittel 5. 

Det kommunale brannvesenet står dermed uten egnet transportmodi for å komme seg til hendelsessteder 

uten fastlandsforbindelse. Dette kan i enkelte tilfeller føre til store skader på naturmangfold og eiendeler 

og potensielt tap av liv ved hendelser i Øyrekka. 

Videre så ser vi at brannvesenets kompetanse rundt operasjoner på islagte vann er begrenset. Frøya har 

flere titalls større og mindre innsjøer og vassdrag som kan bli islagte om vinteren. En akutt 

forurensningshendelse på ett eller flere av disse, spesielt de som er knyttet mot drikkevannskildene 

våres, kan skape risikofylte aksjoner for beredskapsmannskapene. Kursing i håndtering av slike 

hendelser, som bla. gis av Norges Brannhøgskole, vil øke mannskapenes kompetanse når møtt med 

slike scenarier, som igjen vil gi en minket risiko for mannskapene. Videre så ansees det at lokale øvelser 

kan ytterligere bidra til å styrke den lokale beredskapen, både på administrativt og operasjonelt nivå. 

Til slutt så viser analysen også at mannskapene på Frøya mangler utstyr for forlenget innsats ved akutt 

forurensningshendelse. Utstyr som engangshansker, bekledning o.l. er tilgjengelig, men beholdningen er 

begrenset, og vil kun dekke førsteinnsats ved hendelse før beholdningen er tømt. Dette betyr at ved 

uforutsette hendelser (stengning av tunnel, mangel på sjøtransport etc.) vil de lokale mannskapene raskt 

kunne gå tom for utstyr før området er sikret eller forurensning er fullstendig oppsamlet. 

For å sikre at beredskapsanalysen vil bidra til en forbedring av dagens situasjon, så har arbeidsgruppen 

foreslått å få analysen politisk behandlet i Formannskap og Kommunestyre. En politisk forankring av 

analysen vil skape eierskap og et kunnskapsløft blant den politiske ledelsen av kommunen. Med politisk 

støtte i ryggen vil det være enklere for kommunen å kunne rette opp i de mangler som denne analysen 

trekker frem, slik at en står sterkere beredt ved en eventuell fremtidig hendelse. 
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Så snart en politisk forankring er sikret, så kan en gå videre med å utbedre de mangler som finnes i 

beredskapen. Dette innebefatter følgende punkter, men listen er ikke uttømmende. 

- Anskaffelse av egnede farkoster for transport og arbeid til sjøs ved akutt forurensning. 

- Anskaffelse av drone for å kunne skaffe kritisk informasjon så tidlig som mulig på 

hendelsesstedet. 

- Øke kommunens beholdning av tilgjengelig utstyr som lenser, absorbenter, engangshansker, 

bekledning, oppsamlingskar etc. 

- Øke brannmannskapenes kompetanse på forskjellige hendelsesscenarier som forurensning på is, 

større utslipp fra trafikk- og sjøulykker og lignende. 

Ved gjennomføring av de ovenforstående punktene, så vil beredskapen på Frøya være betraktelig 

nærmere en optimal løsning enn dagens situasjon.  

Til slutt så er det også viktig å presisere viktigheten av forebyggende arbeid. Ved videre arbeid med en 

eventuell tiltaksplan for å rette opp i de mangler som er beskrevet her, så er det viktig å inkludere 

forebyggende arbeid mot akutt forurensning og andre hendelser. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: T51  

Arkivsaksnr.: 21/1259    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

PRINSIPPER FOR FRØYA KOMMUNE VED SØKNADER OM KOMMUNAL 

OVERTAKELSE, DRIFT OG MONTERING AV VEGLYS  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune avslår  

a. Søknader om å overta driften av veglys langs fylkeskommunale veger da dette 

anses som et fylkeskommunalt ansvar, jfr Veglovens § 20 

b. Søknader om å overta driften av veglys langs private veger  

 

2. Søknader om å overta driften av eksisterende veglys langs kommunale veger innvilges, 

betinges av at det tildeles økonomisk ramme til overtakelse. 

a. Saken fremmes som en del av kommunens budsjettforhandlinger 

 

3. Etableringen av nye veglysanlegg langs kommunale veger behandles som separate saker 

etter søknad,  

a. Saken fremmes som en del av kommunens budsjettforhandlinger. 

 

Kommunedirektøren bes oppstarte revidering av hovedplan for veg og trafikksikkerhetsplan.  

Disse planene vil være førende for det videre arbeide med veglys langs offentlig veg. 

 

 

Vedlegg: 

Sak 16/273 – Overtakelse av veglys lang gamle fylkesveger 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Saken gjelder søknader om å overta, drifte og montere veglys lang veier på Frøya. 

Kommunedirektøren legger med dette frem en prinsippsak om dette, slik at kommunen har et 

forankret utgangspunkt for å behandle slike forespørsler og søknader. 

 

Kommunen har mottatt søknader som gjelder både kommunale, fylkeskommunale og private 

veier. 

 

Fylkeskommunale veger 



Kommunen har over lengre tid jobbet med at fylkeskommunen skal overta veglys som i dag 

driftes av grendelagene lang fylkesveiene. Dette har vært en langvarig prosess, og 

kommunaldirektøren vil fortsette å jobbe mot fylkeskommunen med dette.  

 

Det er flere veglyslag som ønsker overtakelse her, bl.a. Hamarvik, Titran, Måsøval m.fl. 

Prinsipielt ønsker ikke kommunedirektøren at kommunen skal overta veglys langs 

fylkeskommunen. Dette er et klart ansvar som er tillagt fylkeskommunen. Det er også noe 

Anne Grete Skevik fra Statens vegvesen skriver til kommunen 08.07.2019; «Skal prøve å få 

alle anlegg langs FV714 overtatt». 

Videre står det også i veglovens § 20: 

§ 20.Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehald og drift av riksvegar, 

her òg utgiftene til eigedomsinngrep. Eit statleg utbyggingsselskap for veg ber desse utgiftene for 

riksvegar som selskapet har ansvaret for. Fylkeskommunen ber desse utgiftene for fylkesvegar og 

kommunen for kommunale vegar. 

 

Kommunedirektøren foreslår derfor at alle søknader om å overta driften av veglys langs 

fylkeskommunale veger, blir avslått med denne begrunnelse.  

 

Kommunen vil fortsatt være med som en aktør for at fylkeskommunen skal overta dette 

ansvaret, og ha dette som tema i fora med fylkeskommunen der kommunen deltar. 

 

Private veger 

Kommunen har også mottatt søknader om å overta og montere veglys langs private veger. 

Veglys lang veger er et positivt trafikksikkerhetstiltak, men om kommunen skal påta seg 

denne rollen langs private veger ser kommunedirektøren på som en utfordrende og 

ressurskrevende oppgave. Det blir også utfordrende å skille på hvilke private veger som 

eventuell skal få montert veglys og eller bli overtatt av kommunen. Kommunedirektøren 

foreslår derfor at veglysanlegg langs private veger blir ivaretatt av de som eier og bruker 

veien. 

 

Kommunale veger 

Veglys langs kommunale veger er kommunens oppgave. Eventuelle etableringer av nye 

anlegg er også kommunens oppgave. Nye anlegg får bevilgning fra kommunestyret gjennom 

vanlig behandling, og driftes av kommunens driftsavdeling. 

 

Unntaksvis kan kommunen overta private bygde anlegg på kommunale veger. Hvis et privat 

initiativ ønsker å montere og bygge veglys langs en kommunal veg, kan kommunen overta 

driften av dette anlegget etter at dette er ferdig montert, under forutsetning at 

kapitalkostnaden og monteringen skjer i privat regi, og at de følger gjeldende regler for slike 

anlegg. 

 

Kommunedirektøren er i gang med å få revidert og utarbeidet hovedplan for veg og 

revidering av trafikksikkerhetsplan. Disse vil legge tydelige føringer på etablering av veglys 

m.m. også jfr. denne sak. 

 

Vurdering 

 

Kommunedirektøren tilråder følgende: 

 



 Frøya kommune avslår søknader om å overta driften av veglys langs fylkeskommunale 

veger da dette anses som et fylkeskommunalt ansvar, jfr Veglovens § 20  

 Frøya kommune avslår søknader om å overta driften av veglys langs private veger  

 Søknader om å overta driften av eksisterende veglys langs kommunale veger foreslås 

innvilget, betinget av tildelt økonomisk ramme til overtakelse. Saken fremmes da som 

en del av kommunens budsjettforhandlinger 

 Etableringen av nye veglysanlegg langs kommunale veger behandles som separate 

saker etter søknad. Saken fremmes som en del av kommunens budsjettforhandlinger. 

 Kommunedirektøren bes oppstarte revidering av hovedplan for veg og 

trafikksikkerhetsplan. Disse vil være førende for det videre arbeide med veglys langs 

offentlig veg. 

 

 

 

 



Fra: Skevik Anne Grete [anne.grete.skevik@vegvesen.no] 

Til: Ann-Magritt Glørstad [AnnMagritt.Glorstad@froya.kommune.no] 

Kopi: Beathe Sandvik Meland [BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no]; Thomas Sandvik 

[Thomas.Sandvik@froya.kommune.no] 

Sendt: 08.07.2019 12:13:15 

Emne: SV: Overtakelse av veglys - fylkeskommunale veger 

Vedlegg: image001.jpg; Fv 714 Frøya Konkurransegrunnlag.pdf 

Hei 
 
Det blir noen turer til Frøya nå i høst i forbindelse med utskifting av veglys fra Sistranda og nordover 
Håper kontrakt  underskrives rundt primo september – da trenger vi sikkert hjelp fra dere for evt 
avklaringer om rigg/info til grunneiere 
Vedlegger konkurransegrunnlaget som er ute til prising nå – til info 
Anbudsbefaring nå onsdag 10.juli kl 12.00 – møter opp ved rådhuset 
 
Nyanleggene anføres direkte på fylkeskommunen som eier/ansvarlig for drift og vedlikehold 
 
Skal prøve å få alle anlegg langs FV714 overtatt – når de er satt under måling og er i noenlunde stand. 
Skal ta noe sammen med anbudet – få satt opp målerskap hvis budsjettet holder 
 
Det betyr også at alle andre veger ikke kommer inn under vegstrategien til fylkeskommunen – slik at 
kommunen evt må fortsatt ha ansvaret for disse 
 
Har også hatt en del henvendelser fra ett eller flere private veglyslag – har ikke helt oversikten enda, 
men håper å få ryddet i løpet av høsten – hadde vært fint med ette møte angående dette 
Målet er å gjøre det samme som på Hitra ja, har bare ikke rukket over alle kommuner enda….. 
 
 
I tillegg har jeg fått henvendelser fra Trønder-Plan, da de holder på å planlegge, på oppdrag fra Frøya 
kommune, nytt veglysanlegg – langs FV714 mellom Hammarvik og Rabben 
Har ikke fått klarhet i om det er ett samarbeid med fylkeskommunen – slik at det er avklart at de tar over 
eierskap til veglyset? 
 
Ha en fin ferie så lenge – så prates vi til høsten 
 
 

Med hilsen 

Anne Grete Skevik 

 
Statens vegvesen, Vegavdeling Trøndelag, Vedlikehold- og fornyingsseksjonen Trøndelag 

Besøksadresse: Byavegen 48, STEINKJER 

Mobil: +47 48159650 epost: anne.grete.skevik@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost-midt@vegvesen.no  
  
 
 



Fra: Ann-Magritt Glørstad <AnnMagritt.Glorstad@froya.kommune.no>  
Sendt: torsdag 4. juli 2019 16:58 
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<Thomas.Sandvik@froya.kommune.no> 
Emne: Overtakelse av veglys - fylkeskommunale veger 
 
Hei Anne Grete 
 
Jeg har en sak som går på at Fylkeskommunen overtar drift og vedlikehold av veglys på fylkeskommunale 
veger her i Frøya kommune. 
 
Jeg ser det har vært en del kommunikasjon mellom kommunen og fylket/vegvesen. 
 
Hva er status i forhold til at vegvesen/fylket nå overtar veglysanleggene? 
Jeg ser også for meg at vi tar samme oppgjørsmetode som på Hitra – dvs at vi etterberegner våre utlegg 
fra 2010/2011 og fremmer refusjonskrav til dere. 
 
Jeg hører fra deg i sakens anledning. 
 
God sommer så lenge. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 

Ann-Magritt Glørstad 
Virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk 
Epost: annmagritt.glorstad@froya.kommune.no 
Hjemmeside: www.froya.kommune.no 
 
Mob.nr: 99 54 10 33 
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Emne: SV: Overtakelse av veglys - fylkeskommunale veger 

Vedlegg: image001.jpg; Vedtak fra fylkeskommunen.pdf 

Hei igjen 

 

Håper du har hatt en fin sommer. 

 

Takk for info vedr ovennevnte sak. 

 

Jeg viser til din kommentar om overtakelse av veglys på fylkeskommunale veger og overtakelse. 

 

Du viser til at fylkeskommunens strategi er at kommunen skal ha det bærende ansvar for 

veglysene på fylkeskommunale veger, unntatt Fv 714.? 

 

Det synes ikke naturlig at kommunen skal bekoste drifta av veglys på fylkeskommunale veger, 

dette er jo deres ansvar. Drøfting omkring dette ønskes ved et møte. 

 

Jeg viser i denne forbindelse til bestemmelsene i Veglovens § 20 

 

§ 20.Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, utbetring, vedlikehald og drift av riksvegar, 

her òg utgiftene til eigedomsinngrep. Eit statleg utbyggingsselskap for veg ber desse utgiftene for 

riksvegar som selskapet har ansvaret for. Fylkeskommunen ber desse utgiftene for fylkesvegar og 

kommunen for kommunale vegar. 

 

Dagens praksis  for drift av gatelys på  fylkesvei, er i strid med Veglovens § 20 og må derfor 

opphøre.  

 

Det adskilte økonomiske ansvar mellom de tre vegstyremaktene er fastslått i § 20 første ledd, 

men dette er ikke til hinder for at vegstyresmaktene seg i mellom gjør avtaler, i spesielle 

tilfeller, om en avvikende kostnadsfordeling, se annet ledd. Her er det snakk om avtaler som 

inngås etter forhandlinger mellom likeverdige parter, og kommunen kan ikke pålegges 

bestemte løsninger som fylkeskommunen lanserer.  

 

Vi er også usikker på status på veglysanleggene, jfr internkontrollforskriften, men antar at 

Fylkeskommunen har kartlagt disse ? 

 

Vurdering opp mot forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF), forskrift om 

elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 

 

 Forskriftene retter seg i stor grad mot eier og eiers ansvar. Eier skal blant annet sørge for 

nødvendige midler til vedlikehold og sørge for ett systematisk arbeide med helse miljø og 



sikkerhet. Et uavklart eierforhold hvor ingen praktiserer eierskap er i seg ett brudd på alle 

tre forskrifter. 

 

 Kommunen vil  påpeke at det i Statens Vegvesens håndbok N100 overordnet del, 

fremkommer at veibelysning i første rekke er motivert ut fra hensynet til sikkerhet: 

”Belysning har betydning for trafikksikkerhet, framkommelighet, tilgjengelighet, trygghet, 

trivsel og opplevelse. Det er spesielt viktig med belysning på strekninger der det ferdes 

gående og syklende.” Videre står det i N100 overordnet del at: ”Gater bør ha belysning”  

 
 Flere kommuner har tatt i bruk Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og ønsker å registrere sine 

objekter knyttet til veilys inn i databasen. Regelsettet som gjelder på nasjonalt nivå tillater 

ikke at en veiholder gjør endringer på en annen veiholders ansvarsområde. Kommuner har 

således ikke adgang til å registrere veilys på fylkesvei. 

 

 Dagens praksis er i strid med Vegloven, FEF, FEL og 

Internkontrollforskriften.  Forvaltingsmessig skaper dagens ulike regimer også praktiske 

utfordringer som for eksempel ved registrering i NVDB.  

 

 

Trønderplan prosjekterer veglys på ny gang- og sykkelveg som skal anlegges fra området 

Sistranda – Hamarvik. 

Fylkeskommunen har vedtatt medfinansiering på dette prosjektet, og hvor fylkeskommunen står 

for drifta av disse veglysene, jfr øvrig «sløyfe» på traceen. 

Legger for øvrig med fylkeskommunens vedtak i saken. 

 

 
 
Med vennlig hilsen 

 
 

Ann-Magritt Glørstad 
Virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk 
Epost: annmagritt.glorstad@froya.kommune.no 
Hjemmeside: www.froya.kommune.no 
 
Mob.nr: 99 54 10 33 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fra: Skevik Anne Grete [mailto:anne.grete.skevik@vegvesen.no]  
Sendt: 8. juli 2019 12:13 
Til: Ann-Magritt Glørstad <AnnMagritt.Glorstad@froya.kommune.no> 
Kopi: Beathe Sandvik Meland <BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no>; Thomas Sandvik 
<Thomas.Sandvik@froya.kommune.no> 
Emne: SV: Overtakelse av veglys - fylkeskommunale veger 
 
Hei 
 
Det blir noen turer til Frøya nå i høst i forbindelse med utskifting av veglys fra Sistranda og nordover 
Håper kontrakt  underskrives rundt primo september – da trenger vi sikkert hjelp fra dere for evt 
avklaringer om rigg/info til grunneiere 
Vedlegger konkurransegrunnlaget som er ute til prising nå – til info 
Anbudsbefaring nå onsdag 10.juli kl 12.00 – møter opp ved rådhuset 
 
Nyanleggene anføres direkte på fylkeskommunen som eier/ansvarlig for drift og vedlikehold 
 
Skal prøve å få alle anlegg langs FV714 overtatt – når de er satt under måling og er i noenlunde stand. 
Skal ta noe sammen med anbudet – få satt opp målerskap hvis budsjettet holder 
 
Det betyr også at alle andre veger ikke kommer inn under vegstrategien til fylkeskommunen – slik at 
kommunen evt må fortsatt ha ansvaret for disse 
 
Har også hatt en del henvendelser fra ett eller flere private veglyslag – har ikke helt oversikten enda, 
men håper å få ryddet i løpet av høsten – hadde vært fint med ette møte angående dette 
Målet er å gjøre det samme som på Hitra ja, har bare ikke rukket over alle kommuner enda….. 
 
 
I tillegg har jeg fått henvendelser fra Trønder-Plan, da de holder på å planlegge, på oppdrag fra Frøya 
kommune, nytt veglysanlegg – langs FV714 mellom Hammarvik og Rabben 
Har ikke fått klarhet i om det er ett samarbeid med fylkeskommunen – slik at det er avklart at de tar over 
eierskap til veglyset? 
 
Ha en fin ferie så lenge – så prates vi til høsten 
 
 

Med hilsen 

Anne Grete Skevik 

 
Statens vegvesen, Vegavdeling Trøndelag, Vedlikehold- og fornyingsseksjonen Trøndelag 

Besøksadresse: Byavegen 48, STEINKJER 

Mobil: +47 48159650 epost: anne.grete.skevik@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost-midt@vegvesen.no  
  
 
 



Fra: Ann-Magritt Glørstad <AnnMagritt.Glorstad@froya.kommune.no>  
Sendt: torsdag 4. juli 2019 16:58 
Til: Skevik Anne Grete <anne.grete.skevik@vegvesen.no> 
Kopi: Beathe Sandvik Meland <BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no>; Thomas Sandvik 
<Thomas.Sandvik@froya.kommune.no> 
Emne: Overtakelse av veglys - fylkeskommunale veger 
 
Hei Anne Grete 
 
Jeg har en sak som går på at Fylkeskommunen overtar drift og vedlikehold av veglys på fylkeskommunale 
veger her i Frøya kommune. 
 
Jeg ser det har vært en del kommunikasjon mellom kommunen og fylket/vegvesen. 
 
Hva er status i forhold til at vegvesen/fylket nå overtar veglysanleggene? 
Jeg ser også for meg at vi tar samme oppgjørsmetode som på Hitra – dvs at vi etterberegner våre utlegg 
fra 2010/2011 og fremmer refusjonskrav til dere. 
 
Jeg hører fra deg i sakens anledning. 
 
God sommer så lenge. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 

Ann-Magritt Glørstad 
Virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk 
Epost: annmagritt.glorstad@froya.kommune.no 
Hjemmeside: www.froya.kommune.no 
 
Mob.nr: 99 54 10 33 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Line Bårdsen Arkiv: 060 &27  

Arkivsaksnr.: 21/1107    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DIGITALISERINGSSTRATEGI FRØYA KOMMUNE 2021-2024  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Digitaliseringsstrategi for Frøya kommune – 2021-2024 vedtas som vedlegg til denne 

saken 

 Kommunedirektøren nedsetter styringsgruppe og arbeidsgrupper. 

 Det fremmes forslag til årlig handlingsplan: 

o Forslag til aktiviteter 

o Prioriteringer 

o Finansiering av tiltak 

 Midler avsatt til dette formålet fra havbruksfondet disponeres til å engasjere/ansette 

nødvendig kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet. 

 Formannskapet skal løpende holdes orientert om fremdrift i arbeidet 

 

 

Vedlegg: 

 
Digitaliseringsstrategi Frøya Kommune 2021-2024 

 

Saksopplysninger:   

 
Det vi opplever av digitale, teknologiske endringer i stadig raskere tempo, er i ferd med å omforme det 

samfunnet vi lever. Det snakkes og skrives mye om begrepet digitalisering både innad i kommunen via 

informasjon, forskrifter, lover, stortingsmeldinger fra regjering og departement.  

Vedlagte forslag til digitaliseringsstrategi for Frøya kommune er et forsøk på å gjøre tydeligere hva 

digitalisering innebærer, og hvordan vi ønsker å bruke digitalisering framover i Frøya kommune til å 

endre og forbedre våre tjenester. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og 

forbedre. Det handler om å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. 

Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og skal bidra til å øke 

produktiviteten. 

Utvikling av digital kompetanse (digital transformasjon) hos medarbeidere og ledere, krever at en 

jobber systematisk og kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre arbeidsprosesser, samt ha fokus 

på forbedringer og gevinster gjennom organisasjonsutvikling og endringsledelse. 



Nåsituasjonen for Frøya kommune når det gjelder digitale tjenester, er at ansatte må forholde seg til 

flere ulike systemer for å få gjennomført sine arbeidsoppgaver. Innbyggerne må ofte gå fra nettsted til 

nettsted for å skaffe seg informasjon og få utført digitale tjenester.  

Det er stor variasjon i hvilken grad offentlige virksomheter ser tjenester i sammenheng og har satt seg 

inn i brukernes behov. IT i praksis for 2019 viser at digitaliseringen øker i offentlig sektor, men at det 

stagnerer i utviklingen av avanserte digitale tjenester til brukerne (1). 

Andre undersøkelser viser at brukeropplevelsen er fragmentert og at tjenestene er lite 

sammenhengende. Spesielt gjelder dette når tjenesteleveransene går på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer. Brukerne ønsker seg mer sømløse digitale tjenester, også i saker som går på tvers 

av virksomheter (2). 

Det som skjer i nær fremtid et bl.a at helse- og mestringsstjenestene i Frøya kommune skal forberede 

seg på å ta i bruk den kommende Helseplattformen som det er vedtatt opsjonstiltredelse på. Dette vil 

innebære en dyptgripende og omfattende gjennomgang av arbeidsprosesser, tjenester og læring i 

sektoren. Samtidig opplever vi en rivende utvikling av teknologier som kan ha stor betydning for 

innbyggernes trygghet, mestring og sosiale fellesskap framover. Disse teknologiene må settes inn i en 

organisasjonsmessig og faglig sammenheng slik at en oppnår reelle gevinster både for kommunen og 

for innbyggerne. Vi må forsterke læringsarbeidet for alle medarbeidere for å klare dette. Samtidig må 

vi forsøke å bidra til at innbyggerne opplever teknologimestring. 

Om strategien 

Tegningen i figur 2 illustrerer sammenhengen mellom digitaliseringsstrategi og IKT-strategi. Øverst gir 

kommunens digitaliseringsstrategi føringer for alt IKT-arbeid i kommunen. Nederst er grunnmuren 

som vi bygger «Den digitale kommunen» på (IKT-strategien). Søylene er tjenesteområdenes 

delstrategier/handlingsplaner. Disse må følge føringene i digitaliseringsstrategien og bygges på IKTs 

strategier (må samsvare med utvikling av plattform og infrastruktur). 

 

 



 

Figur 2 

 

Organisering av digitaliseringsarbeidet: 

For å følge opp og gjennomføre digitaliseringsstrategien foreslår kommunedirektøren at midler avsatte 

til havbruksfondet disponeres til å engasjere nødvendig kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet i 

Frøya kommune. I dette arbeidet vil vi ha behov for en type kompetanse som har forståelse for både 

organisasjonsutvikling, fag, offentlig virksomhet og teknologi/digitalisering.  

Det anbefales at det settes ned en styringsgruppe som skal lede arbeidet med digitalisering i Frøya 

kommune. Mandatet til gruppa skal være å koordinere og styre kommunens arbeid med digitalisering, 

opprette handlingsplan, sette mål og gjøre prioriteringer.  

Videre er det behov for at det settes ned en arbeidsgruppe som kan være navet i implementeringen av 

nye digitale løsninger, og være med å utarbeide handlingsplaner og gevinstrealiseringsplaner.  

Kommunedirektøren foreslår at disse gruppene sammensettes administrativt. 

Gruppe Medlemmer Mandat 

Politisk  Kommunestyret 

 

 

 

 

Formannskapet  

 

 

 

 

 

Overordnet ansvar 

Vedtak om finansiering 

Vedta prioriteringer 

 

 

Holdes løpende orientert 



 

Administrativt 

 

Styringsgruppe 

Utnevnes av kommunedirektør; 

 

Leder digitalisering 

Økonomisjef 

Kommunalsjefer 

Stabssjef 

IKT 

HR 

Evt andre 

Koordinere og prioritere 

 

Administrativt 

 

Arbeidsgrupper 

Utnevnes av kommunedirektør;  

 

Leder digitalisering 

Ansatte i ulike virksomheter 

Ressurspersoner 

Brukerrepresentanter 

Evt. andre 

Utarbeide handlingsplaner 

Gevinstrealiseringsplaner 

Lede implementeringsarbeidet 

 

Forankring: 

Forslaget til digitaliseringsstrategi er godt forankret i organisasjonen. Det er primært utarbeidet av 

stab, men med påfølgende høringsrunder i de ulike fagforumene (forum helse, forum oppvekst, forum 

allmenne/tekniske). Alle innspill er tatt inn i strategien. 

 

Kommunedirektøren tilråder ut fra saksfremstillingen: 

 Digitaliseringsstrategi for Frøya kommune – 2021-2024 vedtas som fremlagt 

 Kommunedirektøren nedsetter styringsgruppe og arbeidsgrupper. 

 Det fremmes forslag til årlig handlingsplan: 

o Forslag til aktiviteter 

o Prioriteringer 

o Finansiering av tiltak 

 Midler avsatt til dette formålet fra havbruksfondet disponeres til å engasjere/ansette nødvendig 

kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet. 

 Formannskapet skal løpende holdes orientert om fremdrift i arbeidet 

 

Referanser (ikke vedlagt): 

1. Den digitale borger. En kvalitativ studie av den digitale hverdagen, Kantar TNS, 2019 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/den-digitale-borger/id2637043/ 

2. Én digital offentlig sektor 

3. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 

4. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/ 
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«Frøya kommune- en profesjonell og moderne tjenesteleverandør» 
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Innledning:  
 

Dette dokumentet er en utviklingsstrategi for digitalisering de neste fire årene i Frøya kommune, 

2021-2024. En god digitaliseringsstrategi gir grunnlag for en fremtidsrettet digital transformasjon som 

understøtter kommunens overordnete mål.  

 

Figur 1 viser sammenhengen i planverket knyttet til digitaliseringsstrategien og visualiserer hvilke 

planer som er styrende for hvilke. Handlings-/aktivitetsplaner skal utarbeides basert på disse. 

 

 

   Fig. 1 Sammenhengen mellom digitaliseringsstrategi og kommunens planverk 
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1.0 Visjon 
 

 Innbyggerne i Frøya kommune skal få offentlige tjenester som oppleves sammenhengende og 

helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem, gjennom alle 

livshendelser. 

 

 

Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av 

hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Kommuner, fylkeskommuner og statlige 

virksomheter må samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og med næringslivet og 

frivillige organisasjoner for å lykkes med denne ambisjonen. Brukerne er innbyggere, frivillig 
sektor og offentlige og private virksomheter. 

Digitaliseringsstrategien 2019-2025, side 12 
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2. 0 Målområdet for digitaliseringsarbeidet i Frøya kommune 
 

Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør. 

(Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2025) 

 

 

Tegningen i figur 2 illustrerer sammenhengen mellom digitaliseringsstrategi og IKT-strategi. Øverst 

gir kommunens digitaliseringsstrategi føringer for alt IKT-arbeid i kommunen. Nederst er grunnmuren 

som vi bygger «Den digitale kommunen» på (IKT-strategien). Søylene er tjenesteområdenes 

delstrategier/handlingsplaner. Disse må følge føringene i digitaliseringsstrategien og bygges på IKTs 

strategier (må samsvare med utvikling av plattform og infrastruktur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT i 

Oppvekst 

Kommuneplanens 

samfunnsdel 
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 Digital arbeidsflyt 

 

Ambisjoner 

 Frøya kommune legger til rette for teknologiske løsninger og gode arbeidsprosesser som 

understøtter digital tjenesteproduksjon 

 Helhetlig arkiv- og dokumentasjonsforvaltning hvor alle typer av dokumenter behandles i 

henhold til lov og enkelt kan gjenfinnes. 

Tiltak: 

 Etablere moderne teknologiske løsninger med anbefalt arkitektur som ivaretar behov for 

kapasitet og tilgjengelighet, og som understøtter digital tjenesteproduksjon 

 Videreutvikle fag- og fellessystemer for å tilfredsstille teknologiske krav, og utnytte 

systemene fullt ut 

 Ha en åpen digital saksbehandlingsprosess som er tilrettelagt for innsyn og medvirkning 

 Påse at alle systemer følger kravene til arkivhåndtering med arkivering i sentralt system 

 Knytte kommunens saksbehandlingssystem opp mot sentralt arkivsystem (Noark5) for å 

ivareta dokumentasjonsfangst og sikker arkivhåndtering 

 

Digital dialog og innbyggerservice 

Ambisjoner: 

 Digital dialog og brukervennlige digitale tjenester for å løse oppgaver på nye måter og på tvers 

av forvaltningsnivå. 

Tiltak: 

 Tilby gode nettsider som er tilpasset kravene til universell utforming og klart språk. 

 Mulighet for innsyn og dialog basert på brukerens behov 

 Utvikle enkle og forståelige digitale selvbetjeningsløsninger som utveksler informasjon på 

tvers av tjenesteområder. 

 Bruke offentlige fellesløsninger  

 

Velferdsteknologi 

Ambisjoner: 

 Frøya kommune legger til rette for elektronisk samhandling og velferdsteknologiske løsninger 

som en integrert del av kommunens tjenestetilbud. Målet er å øke kvalitet og produktivitet i 

tjenestene, og gi brukerne økt trygghet, mestring, medbestemmelse og livskvalitet. 

Tiltak: 

 Frøya kommune implementerer velferdsteknologi i kommunens tjenestetilbud, i tråd med 

prioriteringer i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. 
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IKT i oppvekst 

Mål: 

 Barn og unge skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og 

lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. 

 

 Gode og fleksible digitale læremidler som bygger på en brukervennlig og sikker plattform. 

 

 

Tiltak: 

 Etablere og utvikle plattform for digitale læremidler som gir fleksibel og tilpasset læring i alle 

fag.  

 Dekke behovene for nettbaserte digitale løsninger i oppvekstsektoren, med fokus på 

fleksibilitet, kapasitet, stabilitet, sikkerhet og personvern. 

 

Kompetanse 

Mål: 

 Frøya kommunes ledelse har kompetanse til å se hvilke muligheter digitalisering gir, og leder 

omstillingsprosessen. 

 Medarbeidere har kompetanser til å utnytte de muligheter som finnes ved digitalisering av 

arbeidsprosesser, og møter innbyggeres krav om effektive tjenester med høy kvalitet. 

Tiltak: 

 Utvikle kompetanse hos ledere for å gjøre de i stand til å lede digitaliseringsarbeidet, og 

gjennomføre omstillingsprosesser for økt kvalitet og effektive tjenester.  

 Ansatte får tilstrekkelig opplæring i bruk av IKT og teknologiske løsninger. 

 Legge til rette for at innbygger får nødvendig digital kompetanse. 

 

 

Informasjonssikkerhet 

Mål: 

 

 Informasjonssikkerhet og personvern ivaretas på alle områder av ledere og ansatte i Frøya 

kommune, i tråd med gjeldende sikkerhetsplan. 

Tiltak: 

 Frøya kommune imøtekommer kravene til informasjonssikkerhet og personvern i 

personvernforordningen (GDPR) 

 Regelmessig internkontroll og sikkerhetsdokumentasjon  

 Systematisk opplæring av ansatte i informasjonssikkerhet 

 Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) blir gjennomført for alle systemer som taes i bruk. 
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Vedlegg 1: Organisering av digitaliseringsarbeidet i Frøya Kommune 
 

Det anbefales at det settes ned en styringsgruppe som skal lede arbeidet med digitalisering i Frøya 

kommune. Mandatet til gruppa skal være å koordinere og styre kommunens arbeid med digitalisering, 

opprette handlingsplan, sette mål og gjøre prioriteringer.  

Videre er det behov for at det settes ned en arbeidsgruppe som kan være navet i implementeringen av 

nye digitale løsninger, og være med å utarbeide handlingsplaner og gevinstrealiseringsplaner.  

 

Gruppe Medlemmer Mandat 

Politisk  Kommunestyret 
 
 
 
 
Formannskapet  
 
 
 
 
 
 

Overordnet ansvar 
Vedtak om finansiering 
Vedta prioriteringer 
 
 
Holdes løpende orientert 

Administrativt 
 
Styringsgruppe 

Utnevnes av kommunedirektør; 
 
Leder digitalisering 
Økonomisjef 
Kommunalsjefer 
Stabssjef 
IKT 
HR 
Evt andre 

Koordinere og prioritere 
 

Administrativt 
 
Arbeidsgrupper 

Utnevnes av kommunedirektør;  
 
Leder digitalisering 
Ansatte i ulike virksomheter 
Ressurspersoner 
Brukerrepresentanter 
Evt. andre 

Utarbeide handlingsplaner 
Gevinstrealiseringsplaner 
Lede implementeringsarbeidet 
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Vedlegg 2: Mål og fokusområder for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor 

 En digital offentlig sektor er Regjeringens Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 

Strategien ble lanserte den 11/6-2019. Strategien viderefører retningen i Digital Agenda og er en 

oppfølging av denne. Mål for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor frem mot 2025 er: 

 

 

 

 

 

 

 Fig 2, Mål for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor frem mot 2025 

 

 Kommunenes sentralforbund KS har en viktig rolle i å sørge for samordning og koordinering av 

kommunal sektor på digitaliseringsområdet og bidra til samordning mellom kommunal sektor og 

staten i digitaliseringsarbeidet. KS sin digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 

gjenspeiler hovedprioriteringene i Digital Agenda og danner et sett med felles mål som beskriver 

hvordan digitaliseringsarbeidet skal gjennomføres i kommunal sektor. 
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Vedlegg 3: Nasjonale føringer, referanser, kilder 
 

 

Dokument Kilde Referanser 

KS 
digitaliseringsstrategi 

KS.no https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styrin
g-og-organisering/digitaliseringsstrategien/ 
 

Stortingsmelding 27, 
Digital Agenda for 
Norge 

Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.
-st.-27-20152016/id2483795/  

Digitaliseringsstrategie
n for Offentlig Sektor 
2019-2025, En digital 
offentlig sektor 

Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-
forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-
offentlig-sektor/id2612415/  

Nasjonalt 
velferdsteknologiprogr
am 

Helsedirektoratet/
KS 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdste
knologi 
 

KS, Digitalisering KS Fellesløsninger https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styrin
g-og-organisering/digitaliseringsstrategien/  

DIFI, Digitalisering og 
samordning 

DIFI www.Difi.no  

Hvordan lage 
sammenhengende 
tjenester?  

Digdir https://www.digdir.no/digitalisering-og-
samordning/hvordan-lage-sammenhengende-
tjenester/764  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: C14  

Arkivsaksnr.: 21/1153    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 

LIK PRAKSIS - RUSKONTRAKTSARBEID FOR UNGDOM I TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur støtter kommunedirektørens 

vurderinger, og ber om følgende;  

 

1. Frøya kommune viderefører samarbeidet med konfliktrådet vedrørende tidligere 

prosjekt «Lik praksis – ruskontrakts-arbeid for ungdom i Trøndelag» etter at 

prosjektperioden er over (01.06.2021) 

2. Frøya kommune dekker innkjøp av hurtigtester til bruk i ruskontraktsarbeidet – til 

ruskontrakter som konfliktrådet koordinerer, samt frivillige ruskontrakter koordinert 

av kommunen. 

3. Frøya kommune dekker egenandelen til medisinske tester inntil frikortgrensen for 

ungdommer som inngår ruskontrakt. Dette gjelder alle ungdommer som har 

folkeregistrert adresse i kommunen. 

4. Frøya kommune forplikter seg til en tverrfaglig oppfølging av ungdommer som inngår 

ruskontrakt. Dette omfatter også samhandling med fylkets videregående skoler og 

ungdommens hjemkommune. 

5. Tiltaket finansieres gjennom allerede vedtatt midler avsatt i planperioden (kr 20 000 i 

rammen til helse og mestring)  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Den 01.04.2017 startet konfliktrådet i Trøndelag, avdeling Steinkjer, et nytt prosjekt med 

midler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Målet var å skape en lik standard vedrørende 

ruskontrakts-arbeidet som gjøres med ungdom mellom 15 og 18 år. Innfallsvinkelen var 

ungdom som har fått en påtaleunnlatelse med vilkår om ruskontrakt eller en ungdom som har 

ruskontrakt som tiltak i ungdomsoppfølging (straffegjennomføring som administreres av 

konfliktrådet). Etter sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag ble prosjektet vedtatt å 

favne hele fylket.  

 

Prosjektets hovedmandat har vært å få like rutiner innen: 

 



1. Hvilket skjema som blir brukt når ruskontrakten inngås og hvem som er ansvarlig for å 

skrive denne. 

2. Like rutiner vedrørende rustesting, hvem som har ansvar for disse og hvor de skjer. 

3. Avklaring vedrørende økonomi – vi ønsker ikke at det er ungdom som skal belastes dette 

økonomisk og prøvene skal være juridisk etterprøvbare. 

4. Avklare hvem som tar ansvar for oppfølgingssamtalene i ruskontraktene. 

5. Avklare rutiner i forhold til bruddhåndtering. 

6. Hasjavvenning som tiltak i oppfølgingssamtalene. 

7. Avklare hvem som tar ansvar for oppfølging videre etter kontraktens slutt, dersom det er et 

videre oppfølgingsbehov. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har vurdert prosjektet og innstiller på at Frøya kommune viderefører 

samarbeidet med konfliktrådet vedrørende tidligere prosjekt «Lik praksis – ruskontrakts-

arbeid for ungdom i Trøndelag» etter at prosjektperioden nå er over (01.06.2021). 

Samarbeidet vil bli formalisert gjennom en kommunal avtale og en tverrfaglig avtale. 

 

Ruskontrakts – arbeidet vurderes som forebyggende helsehjelp og vil være et tiltak som kan 

være med på å hindre en risikosituasjon for enkeltmennesket, samt samfunnet for øvrig om det 

blir etablert en rusavhengighet. Det å komme tidlig inn med det tverrfaglige samarbeidet en 

ruskontrakt innebærer, vil i noen tilfeller være avgjørende for om den enkelte fortsetter 

testing/bruk av illegale rusmidler.  

 

I prosjektperioden er det jobbet med å få en lik praksis i alle kommuner i Trøndelag der 

tilbudet skal være mest mulig forutsigbart og likt uavhengig av bostedskommune. Frøya 

kommune har i perioden fått utarbeidet rutiner, både for ruskontrakter koordinert av 

konfliktrådet og frivillige ruskontrakter, samt tatt en ansvarsfordeling lokalt – der man fordrer 

tett samarbeid mellom kommune, politi, fastleger og VGS. Ungdomskontakt står for 

samtalene og all rustesting vil for Frøya kommune foregå ved Frøya legekontor der det 

allerede foreligger gode rutiner og prosedyrer for slik testing (St. Olav har utarbeidet 

testrutiner i forbindelse med prosjektet som de vi dele med kommunene etter hvert også).  

 

Prosjektet har konsentrert arbeidet omkring aldersgruppen 15 – 18 år, men Frøya kommune 

har valgt en bredere tilnærming (inntil 25 år) og ønsker å fortsette med det. Det vil gjøres 

vurderinger fortløpende hvorvidt flere tjenester skal samarbeide og hvor en deling i alder vil 

være naturlig – ungdomskontakten vil stå for koordineringen av dette arbeidet.  

 

Ungdommenes evaluering av prosjektet er at motivasjonen går fra ytre motivasjon til indre 

motivasjon etter ca 2-3 mnd i løpet – dette viser viktigheten av samtalene. Flere rapporterer at 

det blir lettere å si nei til andre venner som ruser seg og generelt lettere å avstå fra rusmidler 

da de kan vise til at de går på urinprøver.  

 

Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør og rusforebygging er viktig å ha fokus på. 

 

 

 

 

 



Avtale mellom Frøya kommune og Konfliktrådet i Trøndelag – 

kontaktpersoner på rustesting, økonomi og russamtaler  

 

Målgruppen:  

Ungdommer mellom 15 – 18 år som på gjerningstidspunktet er anmeldt for lovbrudd og som 

har samtykket til rustesting og russamtaler som tiltak i ungdomsoppfølging eller 

ungdomsstraff. 

 

Gjennomføringstid:  

 4 - 12 måneder 

 

1. Rustesting: 

 På en plass i kommunal regi. 

 Både hurtigtesting og medisinsk testing. 

 Ungdommene skal observeres, enten via speil eller fysisk ved å se når de avlegger 

prøvene. 

 Kommuneoverlegen/kommunelegen og/eller ansvarlig kommunalsjef har ansvar for å 

kvalitetssikre at praksisen er innenfor folkehelseinstituttet sin prosedyre for 

rusmiddeltesting (IS 1) 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rusmiddeltesting/Prosedyrer 

 

Prøvetakingssted:  

 

Ansvarlig kontaktperson:  

 

2. Økonomi: 

 Hurtigtestene betales i sin helhet av kommunene. 

 Ved medisinske tester hvor ungdommen fyller vilkårene for medisinsk behandling og 

hvor fastlegene rekvirerer betales testene av HELFO. Kommunene betaler 

egenandelen opp til frikortgrensa, cirka 2300 kroner. 

 Siden egenandelen vil bli dekket uten behovsprøving er det viktig med gode rutiner på 

hvordan eventuell refusjon skal skje, slik at ungdommen ikke må betale. 

 

Ansvarlig kontaktperson:  

 

 



3. Oppfølging/samtaler: 

 Ansvaret for samtalene skal plasseres en eller flere plasser/instanser i kommunen. 

 Det anbefales at de personene som skal ha samtaler benytter KORUS sin 

kompetanseheving innenfor metodene hasjavvenning, nettverksmøter og motiverende 

intervju. 

 

Ansvarlig instans:  

 

Kontaktperson:  

 

 

 

                                                 --------------------------------------------------- 

                                                                        Dato og sted: 

 

 

---------------------------------------------                                           --------------------------------- 

       Konfliktrådet i Trøndelag                                                               Frøya Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avtale mellom Guri Kunna Videregående skole, Konfliktrådet i Trøndelag, 

politiet på Frøya og Frøya kommune – rustesting og russamtaler 

 

Målgruppe:  

Ungdommer mellom 15 – 18 år som på gjerningstidspunktet er anmeldt for lovbrudd og som 

har samtykket til rustesting og russamtaler som tiltak i ungdomsoppfølging eller 

ungdomsstraff. 

 

Gjennomføringstid:  

 4 - 12 måneder: 

 

Ansvarsområder instansene i prosjektet 

Politiet: 

 Etterforsker 

 Kjører bekymringssamtale som danner grunnlag for påtaleavgjørelsen. 

 Informerer om rustesting og russamtalens innhold og skaffer samtykke. 

 Holder et øye med politiloggen for å se etter hendelser hvor ungdommen er involvert. 

 Sitter i ungdommens team. 

 Avhører ungdom i forkant av at bruddsamtale skal gjennomføres. 

 Oppretter ny sak i forbindelse med informasjon fra koordinator om positiv prøve. 

 Deltar i bruddsamtalen 

 

Kommunen: 

 Gjennomfører rustestene 

 Gjennomfører samtalene 

 Sitter i ungdommens team 

 

Påtalemyndigheten: 

 Beslutter og avgjør straffutmåling og overføringsgrunnlag  

 Ved nye lovbrudd: Avgjør konsekvenser etter informasjon fra medlemmene i teamet 

og koordinator. 

 Ved brudd på avtalen: Avgjør konsekvenser når ungdommene har fått sine sjanser og 

konsekvenser i henhold til konfliktrådets bruddregime. 

 

 



Videregående skoler: 

 Skal informeres om en ungdom er på ruskontrakt ved deres skole. 

 Skal sitte som deltakere i de teamene der det er utfordringer ved skolegangen eller der 

ungdommen holder på å droppe ut.  

 Ansvaret er delegert til oppfølgingstjenesten/elevtjenesten eller de som driver med 

russpesifikt arbeid ved de videregående skolene. 

 

Konfliktrådet: 

 Skal koordinere alle sakene. 

 Skal ha fokus på gjenopprettende prosesser i alle trinn. 

 Koordinering betyr ansvar for  

- innkalling og referat av møter  

- kontakte personene som skal sitte i team  

- skrive ungdomsplanen (sammen med ungdommen) 

- håndtere brudd 

- videreformidle informasjon til alle i teamet 

- gi politi og påtalejurist beskjed ved nye positive prøver 

- avgjøre når bruddsamtale skal skje (i samråd med påtalemyndigheten) 

- konsekvenser ved brudd,  

- skrive bruddmelding 

- avslutte saken 

- sørge for at andre overtar stafettpinnen når gjennomføringstiden er utløpt 

 

 

                          ------------------------------------------------------------------------------                               

    

                                                                 Dato og sted 

 

-------------------------------------                                                       ----------------------------------- 

  Konfliktrådet Trøndelag                                                                        Frøya Kommune 

 

-------------------------------------                                                       ----------------------------------                                                                                                                     

Politikontakt Frøya                                                                               Guri Kunna Vg. skole                                                                                                                                                                             

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: G18  

Arkivsaksnr.: 21/1250    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 

0-VISJON SELVMORD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å 

forebygge selvmord i vår kommune.  

2. Frøya kommunestyre ber kommunedirektøren om å arbeide videre med å utarbeide en 

handlingsplan i samarbeid med Hitra kommune, Trøndelag fylkeskommune og RVTS. 

Det bes om at handlingsplanen utarbeides i et bredt samarbeid med blant annet 

ungdomsråd, elevråd, bruker- og eldreråd og overordnet FAU.   

 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Vi har ingen å miste 

 

Nesten to mennesker tar livet sitt hver dag i Norge. Mer enn 6000 gjør selvmordsforsøk og 

svært mange har selvmordstanker. Hvert år tar ca. 30 barn og unge selvmord. Dette er 

tankevekkende tall. I Norden er det selvmord som tar flest unge liv, mer enn kreft, 

trafikkulykker og andre sykdommer.  

 

Basert på nasjonale tall er det grunn til å tro at rundt 500 mennesker behandles for 

selvmordsforsøk hvert år i Trøndelag (4-6000 i Norge). I en rapport fra SINTEF kom det 

nylig frem at godt under halvparten av kommunene har rutiner for oppfølging av de som gjør 

et selvmordsforsøk. Det er svært beklagelig når vi vet at dette er en gruppe mennesker som 

har stor risiko for nye selvmordsforsøk. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som «en aktiv, villet handling som 

fører til døden». Årsakene til selvmord er sammensatte, men sviktende selvfølelse, høye krav 

til egne ytelser og opplevelsen av indre ensomhet er forklaringer som ofte tas i bruk.  

 



Å være åpen om psykisk helse og selvmordsproblematikk er en krevende øvelse, men det er 

viktig å tørre å være åpen om temaet. Hvordan kan vi bidra til en sunn åpenhet, en åpenhet 

som kan forebygge? Hvordan viser vi nødvendig respekt både for den som er borte, de som 

har prøvd og for de som sitter igjen, når vi snakker i offentligheten om selvmord? Åpenhet og 

forebygging er en samfunnsoppgave. Vi, fellesskapet må tørre og vi skal vise, ikke bare 

innenfor vår kommune, men i hele Trøndelag.  

 

Selvmordsforebygging må skje på mange ulike arenaer, derfor er bredt samarbeid viktig og de 

som ikke kan delta i samarbeidet bør få mulighet til å være høringsinstans i arbeidet.  

Psykiske helseproblemer er en av de store folkehelseutfordringene, og forebygging av 

selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet.  

 

Vi har ingen å miste og dette må vi si høyt og tydelig. For de som rammes kan nettopp 

opplevelsen av å være gitt opp, utenfor og mistbar, være noe av det som trekker mot 

avgrunnen. Åpenhet er lettere med en nullvisjon. Vi tror også dette legger viktige premisser 

for målrettet innsats. I møte med det sammensatte og vonde, trenger vi en klar visjon, en 

nullvisjon for selvmord. 

 

Vurdering:  

 

Årsaken til selvmord er vanskelig å forklare og er ofte en kombinasjon av mange forhold. De 

flest av de som begår selvmord har ikke oppsøkt hjelpeapparatet for problemene før de velger 

å ta sitt eget liv. Likevel kan mange selvmord forebygges.  

 

Kommunedirektøren anbefaler at selvmordsforebygging får et økt fokus i Frøya kommune for 

å bidra til økt åpenhet og synliggjøre muligheter for hjelp. Frøya kommune har innledet 

samarbeid med Hitra kommune med å utarbeide en felles plan for selvmordforebygging.  

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 231 U63 &16  

Arkivsaksnr.: 21/1265    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

FRITAK SKJENKEGEBYR (BEVILGNINGS OG OMSETNINGSGEBYR) FOR 

SKJENKESTEDER I FRØYA KOMMUNE FOR ÅRET 2021 - ET TILTAK SOM 

FØLGE AV COVID-19 VIRUSET 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 fra 

kommunens skjenkesteder.  

 Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 settes til kr 0,- 

 Tiltaket dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på grunn av 

koronapandemien.  

 

Vedlegg: 

 

Ingen 
 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn for saken  

I november 2019 ble et menneske for første gang, smittet med det såkalte koronaviruset. 

Det ble starten på først en alvorlig lokal epidemi i Wuhan, Kina og siden en pandemi som nå 

har nådd verdenssamfunnet, Norge og Frøya kommune.  

Viruset har siden fått navnet SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 (Corona virus disease 

2019). 12.mars innførte Norge meget omfattende tiltak for å begrense spredning av korona. 

Dette har igjen fått store konsekvenser for enkeltmennesker, næringsliv, helsetjenestene og 

øvrige kommunale tjenester. Korona-situasjonen er en svært krevende og alvorlig situasjon.  

Hverdagen er snudd på hodet – for oss som enkeltpersoner, næringsaktører, lokalsamfunn, 

nasjon og verdenssamfunn. På Frøya har flere av våre bedrifter sett seg nødt til å ty til 

permitteringer, noen har utfordringer med folk i karantene og en del har forbud mot drift. 

Dette medfører at vi har næringsaktører og ansatte som er svært bekymret for fremtiden og 

for bedriftens økonomi og for egen privatøkonomi.  



Samtidig har Frøya næringsaktører relatert til sjø og havbruk hvor produksjonen går 

tilnærmet normalt. Dette fordi de har greid å tilpasse produksjonen til svært strenge 

smitteverntiltak. Vi har også aktører som raskt har lagt om driften sin, eksempelvis 

restauranter som nå bringer produktene sine ut til folket både lokalt og regionalt. Dette gjør 

oss som samfunn bedre stilt enn i mange andre regioner.  

Likevel vil virkningene av denne krisen på sikt for Frøyasamfunnet være svært negativ, og vi 

risikerer å miste mange av de kvalitetene som lokalt næringsliv står for dersom aktørene må 

legge ned virksomhetene sine. Reiselivet er en av de næringene som rammes hardest av 

situasjonen samfunnet nå står oppe i med Covid-19 viruset. 

På kort tid falt inntektsgrunnlaget bort for denne næringen. Fra nasjonalt og regionalt hold 

har man satt inn hjelpetiltak, og arbeidet med å redde næringen fortsetter.  

I forbindelse med utbruddet av Covid- 19 har skjenke og serveringssteder blitt kraftig berørt 

og mistet store deler av omsetning og inntekt.  

Kommunens bidrag 

Frøya kommune skal bidra med effektive virkemidler for å kompensere for de økonomiske 

utfordringene for næringsaktører og privatpersoner. Det er viktig å vurdere de kommunale 

virkemidlene opp mot de kompensasjonsordningene som overordnede myndigheter har 

iverksatt gjennom tiltakspakkene.  

Følgende tiltak foreslås for å lette situasjonen til skjenke og serveringssteder  

Frafall av bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 

Et av de kommunale insentivene kan gjelde kommunale avgifter, ved å frafalle betaling av 

bevillingsgebyr for skjenking og skjenkegebyr for 2021.  

Gebyret for skjenking beregnes etter bevilgningsgebyr og et omsetningsgebyr.  

Gebyrsatser pr. 1.1.2021 

  Bevilgningsgebyret 

o Årlig minstegebyr skjenking 5400   

 Omsetningsgebyret, betales inn året etter ihht avregning. 

o Skjenking av øl pr vareliter (gruppe 1) 0,50 kr 

o Skjenking av vin pr vareliter (gruppe 2) 1,32 kr 

o Skjenking av brennevin pr vareliter (gruppe 3) 4,36 kr 

 

Økonomiske konsekvenser for Frøya kommune for dette tiltaket for 2021 blir på ca. 65000,-  

Inntektene brukes til å dekker kostnader til skjenkekontroller og opplæring, og ligger som en 

forventet inntekt på servicesenteret. 

Frafallet av gebyr for 2021 foreslås for disse bedriftene som har skjenkebevilling i Frøya 

kommune pr.dato: 



 Bryggeriet Frøya AS 

 Rabben Restaurant 

 Hotell Frøya  

 Sula Brygge Drift AS/Terna 

 Den Muntre Matros 

 Supen Pøbb AS 

 Sula Rorbuer AS 

 Botnans Kafe og Catring/Havna Kafe 

 Mona Lisa Sistranda AS 

 Stiftelsen Halten 
 

 

Vurdering: 

 

Som et av kommunens økonomiske tiltak som følge av situasjonen med Covid-19 tilrår 

kommunedirektøren at   

 Frøya kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 for 

skjenkestedene. 

 Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2021 settes til kr 0,-  

 Tiltaket, kr 65 000,- dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten 

på grunn av koronapandemien. Disse inntektsføres servicekontoret gjennom en 

budsjettjustering. 

 

 

 

 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 044 &00  

Arkivsaksnr.: 21/1228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DELEGERINGSREGLEMENT  

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Delegasjonsreglement av 14.11.14 i sak 142/14 oppheves.   

2. Delegasjonsreglement for Frøya kommune, beskrevet i denne sak, vedtas.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Arkivversjon av reglementet, inkludert vedlegg som viser delegerte lover 

 

Digital link til delegeringsreglementet:  

 

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5014 

 

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. All utøving av kommunal kompetanse ved 
andre – folkevalgte organer eller ansatte – skjer på kommunestyrets vegne og politiske ansvar. I de 
fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet bli utøvd av 
andre enn kommunestyre – av utvalg, råd, styrer, av ordfører eller hovedutvalgsledere, eller av 
ansatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra 
kommunestyret. Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, 
kan treffe beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, 
og med samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan 
når som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten – oppheve 
delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det 
underordnede organet skal avgjøre saker. Det kan også beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i en 
bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende virkning 
også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det underordnede 
organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det kunne omgjort sitt 
eget vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette betyr at kommunestyret 
aldri kan delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes. 



 

Delegasjonsreglementet (papirversjonen/arkivversjon) eller dokument som vist i  link viser 

delegasjonen gitt fra kommunestyret og til de ulike politiske utvalgene, og mellom kommunestyret 

og kommunedirektøren.  Delegasjonsreglementet erstatter vedtatt delegeringsreglement av 

kommunestyret 27.11.14. Det nye reglementet bygger på reglementet fra 2014, men vil være noe 

mer omfattende da Kommuneforlagets digitale verktøy er tatt i bruk ved utarbeidelsen av 

reglementet. Det digitale delegasjonsreglement er også oppdatert etter ny organisering i Frøya 

kommune.  

Et oppdatert elektronisk delegasjonsreglement skal alltid ligge på kommunens hjemmeside. Det 

elektroniske reglementet vil være lett å finne fram i og gir en god oversikt over lovbestemmelser og 

delegeringer.  

Siden dette er et digitalt system vil lovparagrafer og endringer være konstant oppdatert med 

bakgrunn i at det er jurister som til enhver tid oppdaterer systemet. Juristene sørger for at alt 

aktuelt lovverk er tilgjengelig i systemet, mens det er administrasjonen i kommunen som delegerer 

ut endringene til riktig rolle. Tidligere delegasjonsreglement var basert på papirutgave og var statisk 

i hele planperioden. Det digitale systemet vil oppdateres i hele perioden når det gjelder delegering 

gitt til kommunedirektøren. Endring i delegering fra kommunestyret til f.eks utvalg, skal behandles 

av kommunestyret. 

Det følger av kommunelovens § 5-14 at kommunestyret skal vedta reglement for delegasjon av 

avgjørelsesmyndighet. Nytt reglement vil erstatte delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret 

27.11.14 som sak 142/14, og vil i fortsettelsen legges frem for behandling innen desember det året 

det velges nytt kommunestyre. 

 

Vurdering: 

 
Frøya kommune har i år tatt i bruk Kommuneforlagets digitale verktøy for kommunal delegering, KF 

Delegeringsreglement. Dette har resultert i et elektronisk delegasjonsreglement som ligger lett 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på følgende link:  

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5014 

Verktøyet gir kommunen en komplett oversikt over lovbestemmelser med delegeringsadgang. 

Reglementet vil til enhver tid være oppdatert med endringer i lover og forskrifter. Reglementet 

viser hvilket ansvar som ligger til kommunestyret, øvrige politisk valgte råd og utvalg. I tillegg gis 

det en oversikt over hvilket ansvar som er delegert til kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren anser at det digitale delegasjonsreglementet er et godt verktøy som til enhver 

tid er oppdatert og anbefaler at det vedtas.  

Forhold til overordna planverk: 

 
Kommuneplanens samfunnsdel: Frøya kommune skal ha gode styringsystemer.  
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Kommunestyret 
Kommunelovens § 5-3. Kommunestyret. Intern delegering 

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av 
kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren 
eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov. 
 

Kommunelovens § 5-4. Kommunestyrets og fylkestingets adgang til å delegere vedtaksmyndighet 

til andre rettssubjekter 

For saker som gjelder lovpålagte oppgaver, kan kommunestyret delegere myndigheten til å treffe 
vedtak til andre rettssubjekter så langt lovgivningen åpner for det. 

For andre saker kan kommunestyret delegere myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter 
hvis saken ikke har prinsipiell betydning.  

Kommunestyret er kommunenes øverste myndighet, og møtes normalt 11 ganger i året i 
Kommunestyresalen på Herredshuset på Sistranda. Kommunestyre har 23 medlemmer og ledes av 
ordfører.   
 

Eksempler på saker med overordnet styringsformål 

 Kommunens politiske organisering 

 Kommunenes møte- og delegasjonsreglement 

 Hovedtrekkene i kommunenes administrative organisering 

 Vedtekter, forskrifter og overordnerede retningslinjer 

 Kommuneplan med avlede delplaner etter Plan- og bygningsloven 

 Egengodkjenne reguleringsplaner 

 Sektorplaner etter aktuell særlover 

 Økonomi- og handlingsplan 

 Kjøp og salg av eiendom ihht vedtatt reglement 
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Valgstyret  
Kommunestyret selv oppnevner valgstyre, Valgloven § 4-1, og kan etter Valgloven § 4-2 delegere til 

dette organet både å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunene skal dels inn i, og å oppnevne 

stemmestyrer med minst tre medlemmer, ett stemmestyre for hver valgkrets.  

Ordfører 
Ordførers oppgaver 

Ordførers oppgaver går fram av Kommuneloven § 6-1. I tillegg til å lede møtene i kommunestyret og 

formannskapet, er ordfører kommunens rettslige representant, underskriver på kommunens vegne 

og deltar i rettslig sammenheng, med mindre denne myndighet er delegert til andre. 

Ordfører har ansvar for å fordele saker mellom de ulike utvalgene, slik at saker kommer til 

behandling i de rette organ etter Kommuneloven og vedtatt ordning i Frøya kommune.  

Delegering av myndighet til ordfører 

I medhold av Kommuneloven § 6-1 delegerer kommunestyret følgende myndighet til ordfører: 

 Disponere bevilgninger som er stilt til ordførers disposisjon 

 Innvilge gaver og oppmerksomheter for jubileer og åremålsdager innenfor en ramme på 

kr 5.000 i hvert enkelt tilfelle 

 Lede kommunens forhandlingsutvalg jfr. vedtatt reglement/ gjennomføre forhandlinger 

og salg av kommunale eiendeler i nærings-/forretningsdrivende foretak innenfor de 

retningslinjer som kommunestyret fastsetter 

 Avgjøre pante- og prioritetsvikelser i de tilfeller/saker kommunen er pantekreditor 

 Representere kommunen ved generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er oppnevnt 

spesielle representanter som har fått møte- og representasjonsrett. Ordføreren kan 

bemyndige andre til å delta/representere kommunen 

 Leder av kommunens beredskapsledelse 

 Treffe avgjørelse i alle personalsaker som gjelder kommunedirektøren, med unntak for 

ansettelse, lønnsforhandlinger, oppsigelse/avskjed som ligger under kommunestyret 

 Anvisningsmyndig når kommunedirektørfunksjonen er inhabil 

Ut over den myndighet som er lagt til ordfører etter Kommuneloven og punktene ovenfor, har 

ordfører en fast sommerfullmakt til å gjøre vedtak i saker av ikke-prinsipiell karakter, når disse ellers 

ikke kan vente til første ordinære møte etter ferien i formannskap eller kommunestyre. Det skal 

foreligge en rapport om bruk av sommerfullmakt til det første ordinære møte i kommunestyret etter 

sommerferien.  
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Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll og tilsyn med all kommunal forvaltning på vegne av 

kommunestyret, herunder påse at kommunene har en forsvarlig revisjonsberetning. Kontrollutvalget 

har uavhengig tilknytting til kommunestyret og rapporterer til kommunestyret. 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunenes 

folkevalgte organer. 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret. Valgbarhet styres av kommuneloven. 

Formannskap 
Formannskapet er opprettet med hjemmel i Kommunelovens § 5-6, nr. 1 og 2.  

Formannskapet har 7 medlemmer, og velges blant kommunestyrets medlemmer. Fra hvert parti 

velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, pluss 2. 

Ordfører er møteleder i formannskapet (Kommuneloven § 9). 

Formannskapet følger samme saksbehandlingsregler som kommunestyret (se kommunens 

møtereglement) 

Formannskapets arbeidsområder 

 Økonomiutvalg  

 Hasteutvalg  

 Delegerte saker fra kommunestyret  

 Kommunens klageorgan i henhold til Forvaltningsloven § 28  

 Næringssaker 

 Smittevernloven § 4.1 

 Strategisk planlegging, herunder 

 * Overordnede plansaker 

* Overordnede planer innen miljø og klima 

Delegering av myndighet til formannskapet 

 Med hjemmel i kommunelovens § 5-6 nr. 4 og 5, delegerer kommunestyret myndighet 

til formannskapet i saker der vedkommende lov gir adgang til delegering, og der 

myndigheten ikke er beholdt av kommunestyret selv, og/eller avgjørelsesmyndigheten 

ikke er delegert til annet politisk organ eller kommunedirektøren 

 Innstille til kommunestyret om vedtak i sak om økonomiplan/handlingsplan, årsbudsjett 

og skattevedtak (Kommuneloven § 5-6 nr.5), samt i andre økonomisaker gjennom året 

som fremmes for kommunestyret 

 Innstille i alle saker av prinsipiell betydning innenfor kommunens økonomiforvaltning 
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 Innstille i alle overordnede og sektorovergripende planer som skal avgjøres i 

kommunestyret 

 Gjøre vedtak i hastesaker når det ikke er mulig å sammenkalle kommunestyret 

(Kommuneloven § 11-8) 

 Oppnevne særskilte arbeidsgrupper(adhocutvalg) for en avgrenset tidsperiode med 

formål som ligger innenfor      formannskapets arbeidsområde, og fastsette mandat for 

disse 

 Fastsette rammer og prinsipper for kommunedirektørens myndighet i saker vedrørende 

lønns- og tarifforhandlinger 

Hovedutvalg for allmenne og tekniske 

tjenester (HOAT) 
Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) er opprettet med hjemmel i Kommuneloven 

§ 5-7. 

Medlemmer 

Hovedutvalget har 7 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets 

medlemmer/varamedlemmer/medlemmer på liste. Fra hvert politisk parti velges det samme antall 

varamedlemmer som medlemmer pluss 2. Disse velges også blant kommunestyrets 

medlemmer/varamedlemmer.     

Hovedutvalgets arbeidsområder 

Hovedutvalget har hovedansvar for kommunens lovforvaltningen. Utvalget har myndighet i alle 

saker der kommunen gir tillatelser/avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg. Herunder planer 

tilhørende ansvarsområdene. 

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester delegeres myndighet som kommunens faste 

planutvalg for plansaker etter plan og bygningsloven (pbl) med unntak for overordnet planlegging. 

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde 

 Alle kommunale bygg, eiendommer, veg, vann, avløp, renovasjon,  

 Brann, feiing og beredskap  

 Investeringsprosjekter  

 Miljø/forurensing  

 Forsyningsforskriften 

 Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov 

 Alkohollovgivning  

 Brannlovgivning  

 Naturlovgivning  
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 Matrikkelloven  

 Byggesak/tilsyn  

 Dispensasjoner fra byggteknisk forskrift  

 Samferdsel  

Hovedutvalget er også trafikksikkerhetsutvalg. I slike saker skal utvalget suppleres med 

representanter fra lensmann (politi), lokal transportør, barnas representant i plansaker og en 

representant fra bruker/eldrerådet.  

Eksempler på saker:  

 Trafikksikkerhet  

 Større tilsynssaker  

 Gebyrregulativer  

 Planer innenfor VA  

 Ruspolitisk handlingsplan  

 Skjenkekontroller med anmerkning  

 Avslag skjenkebevilgning  

Delegering av myndighet til hovedutvalget for allmenne og tekniske tjenester 

I medhold av Kommuneloven § 5-7 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle 

saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter 

bestemmelser i Kommunelov og særlover. 

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret.  

Unntatt er saker som har økonomiske konsekvenser ut over vedtatte rammer, der skal 

hovedutvalget gi en høringsuttalelse og høringsinnspillet fra utvalget skal fremkomme i 

saksbehandlingen videre. Saker med økonomiske konsekvenser skal fremlegges for formannskapet 

og kommunestyret. Utvalget kan fordele ressurser innenfor vedtatte rammer, innenfor sitt fagfelt, 

der kommunestyret gir slik fullmakt. 

Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til 

kommunedirektørens innstilling, følger alltid saken til behandlingen i kommunestyret. 
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Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, 

oppvekst og kultur (HOOK) 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) er opprettet med hjemmel i 

Kommuneloven § 5-7. 

Medlemmer: 

Hovedutvalget har 7 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets 

medlemmer/varamedlemmer/medlemmer på liste. Fra hvert politisk parti velges det samme antall 

varamedlemmer som medlemmer pluss 2. Disse velges også blant kommunestyrets 

medlemmer/varamedlemmer. 

Hovedutvalgets arbeidsområder: 

Hovedutvalget har ansvar for alle driftsoppgaver i kommunen innenfor feltene nevnt under. Utvalget 

skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er lagt til kommunen gjennom lov- og 

regelverk. Utvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene er knyttet til den kommunale 

driften. Herunder planer tilhørende ansvarsområdene.  

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde:  

 Skoler, barnehager og kulturskole  

 Famille og helse, barnevern, institusjonstjenester, hjemmebaserte tjenester, 

omsorgsboliger og bofelleskap, NAV (kommunal del) 

 Kultur og idrett 

Delegering fra kommunestyret til HOOK: 

I medhold av Kommuneloven § 5-7 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle 

saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter 

bestemmelser i Kommunelov og særlover.  

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret.  

Unntatt er saker som har økonomiske konsekvenser ut over vedtatte rammer, der skal 

hovedutvalget gi en høringsuttalelse og høringsinnspillet fra utvalget skal fremkomme i 

saksbehandlingen videre. Saker med økonomiske konsekvenser skal fremlegges for formannskapet 

og kommunestyret. Utvalget kan fordele ressurser innenfor vedtatte rammer, innenfor sitt fagfelt, 

der kommunestyret gir slik fullmakt. 

Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til 

kommunedirektørens innstilling, følger saken til behandlingen i kommunestyret. 
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Administrasjonsutvalget 
Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer  

Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr. Kommuneloven § 5-11 og 

Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og 2 medlemmer valgt av 

og blant de ansatte. 

Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget 

behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling 

og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, 

oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med 

statlige myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.  

Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet  

Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som er 

vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder:  

 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret  

 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som 

gjelder personal- og organisasjonssaker  

 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling  

 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og retningslinjer  

 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget  

 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til 

kommunedirektøren.  

 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret  

Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett  

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:  

 Omstillings - og endringsarbeid  

 Organisasjonsutvikling  

 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte  

 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk  

 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget  

Administrasjonsutvalgets møter  

Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises det til 

utfyllende møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for 

administrasjonsutvalget. 

Kommunedirektøren er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet, 

og at vedtak blir iverksatt.  
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Interkommunale tjenester 
Pr mai 2021 deltar Frøya kommune i følgende administrative vertskommunesamarbeid med Hitra 

kommune jfr KL § 20-2: 

NB! Kommunedirektøren oppdaterer oversikten i det digitale reglementet dersom kommune 

inngår i nye samarbeid, eller avslutter samarbeid etter vedtak i kommunestyret. 

Frøya vertskommune: 

 Jordmortjenesten 

 NAV Hitra Frøya 

Hitra vertskommune: 

 PP tjenesten 

 Feiervesen 

 Rus/psykisk helse 

Frøya kommune løser tjenester gjennom disse interkommunale selskapene, jfr. KL § 17-1: 

 Renovasjon – REMIDT IKS 

 Remidt næring AS 

 Frøya storhall AS 

 Trøndelag interkommunale arkiv IKS 

 Kontrollutvalg – KONSEK Midt Norge 

 MidtNorge 110 sentral IKS 

 Abakus AS 

 DalPro holding AS 

 Revisjon MidtNorge SA 

 Blått kompetansesenter AS 

 Trondheim havn IKS 

 Halten stiftelsen NDM 

 Oi trøndersk mat og drikke AS 

 Midt-Norsk fergeallianse AS 

 Trønderenergi AS 
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Kommunedirektør 
Kommunedirektørens ansvar og myndighet 

Delegering fra kommunestyret til kommunedirektøren er forankret i Kommuneloven § 13-1.  

I tråd med dette er kommunedirektørens rolle definert slik: 

 Kommunedirektøren er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, 

med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter 

 Kommunedirektøren skal se til at de saker som blir lagt fram for folkevalgte organer er 

forsvarlig utredet og at vedtak blir satt i verk. Kommunedirektøren skal sørge for at 

administrasjonen blir drevet i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og 

at den har gode rutiner og gjennomfører kontroll 

 Kommunedirektøren har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine medarbeidere i 

alle kommunale folkevalgte organ, med unntak for Kontrollutvalget 

Videre gjelder følgende for Frøya kommune: 

 Kommunedirektøren har innstillingsrett og innstillingsplikt i saker som fremmes for 

førstegangs behandling i et politisk organ. I den videre saksbehandlingen, skal 

kommunedirektørens innstilling gå klart fram av saken 

 Kommunedirektøren påser at saker som skal behandles i et politisk organ er forberedt på 

en forsvarlig måte. Prinsippene for fullført saksbehandling skal ligge til grunn 

Hovedlinjer i kommunestyrets delegering til kommunedirektøren 

Delegering fra kommunestyret til kommunedirektøren er forankret i Kommuneloven § 13-1.  

 Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å treffe vedtak i saker som ikke er av 

prinsipiell betydning, dersom kommunestyret ikke har bestemt noe annet. 

 I krisesituasjoner gis kommunedirektøren utvidede fullmakter med bestemmelser i 

kommunens overordnede plan for samfunnssikkerhet. 

Kommunestyrets delegering av myndighet til kommunedirektøren går på to hovedområder: 

 Myndighet til å drifte og utvikle kommuneorganisasjonen innenfor de rammer som 

kommunestyret trekker opp 

 Myndighet til å ta beslutninger/gjøre vedtak etter lov som forvaltningsorgan 

Dette ligger til grunn for gjennomgangen nedenfor. 

 Kommunedirektøren har myndighet til å delegere videre delegert myndighet i linjen i 

kommuneorganisasjonen. Slik delegering i linjen skal være spesifisert i et eget 

administrativt delegeringsreglement.  
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Oversikt over delegering av myndighet til kommunedirektøren 

Administrasjon og personalforvaltning 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til: 

 Treffe beslutninger innenfor drift av kommunen når dette ligger innenfor rammer som 

kommunestyret har vedtatt, herunder delegert anvisningsmyndighet i henhold til vedtatt 

økonomireglement. 

 Opptre som arbeidsgiver på vegne av kommunestyret overfor de ansatte innenfor lov-, 

avtale- og planverk vedtatt av kommunestyret 

 Ansette i alle stillinger unntatt i kommunedirektørstillingen 

 Tilpasse organisasjonen i tråd med overordnede målsettinger gitt av kommunestyret, 

forsvarlig tjenesteyting og god ressursbruk 

 Opprette, legge ned og endre stillinger innenfor de økonomiske rammer som 

kommunestyret har vedtatt 

 Melde og kreve påtale for straffbare forhold rettet mot kommunen med hjemmel i 

Straffeloven § 79  

Økonomistyring 

Kommunedirektørens myndighet innen økonomistyring og finansforvaltning er fastsatt i egne 

økonomireglement og finansreglement for Frøya kommune. 

Disse reglementene gir oversikt over de rammer og avgrensninger som gjelder for kommunens 

økonomistyring og finansforvaltning. Tilsvarende fullmakter, instrukser og/eller rutiner skal være 

hjemlet i reglementene. 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til: 

 Utarbeide økonomiplan, disponere kommunens ressurser, økonomistyring og 

rapportering på økonomifeltet slik det er definer i gjeldende økonomireglement 

 Gjennomføre finansforvaltning i henhold til fullmakter spesifisert i gjeldende 

finansreglement 

 Økonomi- og finansforvaltningen skal skje med hjemmel i gjeldende lover og forskrifter 

for kommunene, blant annet gjennom følgende lover og forskrifter: 

 LOV-1992-09-25-107 Kommuneloven – Lov om kommuner og fylkeskommuner, § 46 nr 8  

 2000.12.15 nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), § 

48 nr 6  

 2000.12.15 nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 

fylkeskommuner), § 49 nr 2  

 2000.12.15 nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, § 

51 nr 3  

 2001.02.02 nr 0144: (KRD) Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, 52nr 2  

 2009.06.09 nr 0635: (KRD) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners 

finansforvaltning  
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Helse-, omsorgs- og sosiale tjenester i velferdsforvaltningen 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til 

drift av tjenester som er regulert av alt relevant og gjeldende lovverk. 

Fullmakten gjelder ikke myndighet som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 

Sentrale lovhenvisninger: 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) 

 Lov om barnevernstjenester (barnevernloven) 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids-velferdsforvaltningen 

 Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) 

 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 

 Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 

 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 

 Lov om omsetting av alkoholdig drikk (alkoholloven) 

 Lov om tobakkskader (tobakkskadeloven) 

 Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 

Opplæring og oppvekst 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til 

drift av tjenester som er regulert av alt relevant og gjeldende lovverk Fullmakten gjelder ikke vedtak 

som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 

Sentrale lovhenvisninger: 

 Lov om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringsloven) 

 Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 

 Lov om barnehager (barnehageloven) 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Kultur og næring 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til 

drift av tjenester som er regulert av alt relevant og gjeldende lovverk. Fullmakten gjelder ikke vedtak 

som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 

 Kommunedirektøren kan i tillegg fatte vedtak knyttet til Frøyas kommunale næringsfond 

etter kommunestyrets bestemmelse. 

Sentrale lovhenvisninger: 

 Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) 

 Lov om offentlige makters ansvar for kulturvirksomhet (kulturloven) 

 Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
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 Lov om pengespill (pengespilloven) 

 Lov om målbruk i offentlig tjeneste (målbruksloven) 

 Lov om stadnavn 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Tekniske tjenester og arealforvaltning 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til 

drift av tjenester som er regulert av relevant og gjeldende lovverk. 

Fullmakten gjelder ikke vedtak som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 

Sentrale lovhenvisninger: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningsloven) 

 Lov om jord (jordloven) 

 Lov om skogbruk (skogbruksloven) 

 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) 

 Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 

 Lov om forpaktning (forpaktningsloven) 

 Lov om odelsretten og åsetesretten (odelsloven)Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) 

 Lov om friluftslivet (friluftsloven) 

 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 

 Lov om veier (veiloven) 

 Lov om veitrafikk (veitrafikkloven) 

 Lov mot vern av brann, eksplosjon og ulykker mv. (brann- og eksplosjonsvernloven) 

 Lov om vern mot forurensninger og mot avfall (forurensningsloven) 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Kommunedirektøren har myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger om drift av kommunens 

eiendommer, bygg og anlegg innenfor de retningslinjer, planer og rammer som er fastsatt av 

kommunestyret 

Kommunedirektøren har myndighet til å gjøre vedtak og inngå avtaler og kontrakter for kommunens 

bygg og anlegg innenfor de retningslinjer som er fastsatt i lov og forskrift, og etter vedtatte planer, 

retningslinjer og rammer fastsatt av kommunestyret 

Kommunedirektøren har myndighet til å gjøre vedtak og gjennomføre utbyggingsprosjekter for 

kommunen etter vedtatte planer, retningslinjer og rammer 

Kommunedirektøren delegeres å signerer inngåtte avtaler på vegne av kommunen, som følge av 

vedtak gjort av kommunestyret eller fra et utvalg som har delegasjon til dette. 
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Generell delegering til andre  
Delegering fra kommunestyret til barnevernleder 

Med hjemmel i barnevernloven § 7, delegerer kommunestyret til barnevernleder eller den denne 

bemyndiger å opptre som kommunens partsrepresentant i barnevernssaker for 

retten/fylkesnemnda 

Forøvrig er barnevernleder som leder av kommunens barnevernstjeneste tillagt den myndighet som 

følger direkte av barnevernlovens § 2-1 

 

Delegering fra kommunestyret til samfunnsmedisiner/kommuneoverlege 

Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen den myndighet som følger av forskrift om 

etablering av tvungen psykisk helsevern mv. Av 15.12.06- lov om psykisk helsevern. 

Den myndighet og de gjøremål som etter ulike forskrifter om miljørettet helsevern er lagt til 

kommunen, delegeres til kommuneoverlegen i den utstrekning lov og forskrifter gir adgang til dette. 

Kommuneoverlegen fatter hastevedtak etter smittevernloven § 4.1 i inntil en uke. 
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Vedlegg  
Vedlagt følger oversikt over hvilke lover som er videredelegert 

Lovverk som ligger kun til kommunestyret 

Alkoholloven              

§ 1-6. Bevillingsperioden 

• Kommunestyret 

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking 

• Kommunestyret 

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking 

m.v. 

• Kommunestyret 

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder 

• Kommunestyret 

§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan 

• Kommunestyret 

§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd 

• Kommunestyret 

§ 1-7f Krav ved bevilling etter § 3-1b og § 3-1c første ledd annet punktum 

• Kommunestyret 

§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 

• Kommunestyret 

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 
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• Kommunestyret 

§ 3-3 Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet 

• Kommunestyret 

§ 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av alkoholholdig drikk etter §§ 3-1b og 3-1c 

• Kommunestyret 

§ 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 

alkohol 

• Kommunestyret 

§ 4-2. Omfanget av bevillingen 

• Kommunestyret 

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 

• Kommunestyret 

§ 5-3 Skjenkebevilling til Forsvarets messer for militært tilsatte m.v. 

• Kommunestyret 

Domstolloven              

§ 27 

• Kommunestyret 

§ 57 

• Kommunestyret 

§ 59 

• Kommunestyret 

§ 66 

• Kommunestyret 
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§ 66a 

• Kommunestyret 

§ 67 

• Kommunestyret 

§ 68 

• Kommunestyret 

§ 69 

• Kommunestyret 

§ 74 

• Kommunestyret 

§ 191 

• Kommunestyret 

Eigedomsskattelova              

§ 2 

• Kommunestyret 

§ 3 

• Kommunestyret 

§ 7 

• Kommunestyret 

§ 8 A-3 Verdsetjing 

• Kommunestyret 

§ 8 A-4 Kontorjustering 
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• Kommunestyret 

§ 8C-1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag 

• Kommunestyret 

§ 10 

• Kommunestyret 

§ 11 

• Kommunestyret 

§ 12 

• Kommunestyret 

§ 20 

• Kommunestyret 

§ 23 

• Kommunestyret 

§ 25 

• Kommunestyret 

§ 27 

• Kommunestyret 

Fiskerpensjonsloven              

§  4 

• Kommunestyret 

Fjellova              

§ 3 
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• Kommunestyret 

§ 4 

• Kommunestyret 

§ 5 

• Kommunestyret 

§ 7 

• Kommunestyret 

Forurensningsloven              

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen 

• Kommunestyret 

Havne- og farvannsloven              

§ 5 Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn 

• Kommunestyret 

§ 33 Saksbehandlingsgebyr 

• Kommunestyret 

Helligdagsfredloven              

§  5 Salg fra faste utsalgssteder 

• Kommunestyret 

Helse- og omsorgstjenesteloven              

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler 
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• Kommunestyret 

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter 

• Kommunestyret 

Inndelingslova              

§ 4 Vedtak om samanslåing 

• Kommunestyret 

§ 5 Vedtak om deling 

• Kommunestyret 

§ 8 Initiativrett 

• Kommunestyret 

§ 9 Saksutgreiing 

• Kommunestyret 

§ 10 Innbyggjarhøyring 

• Kommunestyret 

§ 11 Utgifter 

• Kommunestyret 

§ 12 Skatteplikt o.a. 

• Kommunestyret 

§ 16 Interkommunalt samarbeid 

• Kommunestyret 

§ 19 Grensejusteringar 

• Kommunestyret 
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§ 22 Garantiar 

• Kommunestyret 

§ 23 Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd 

• Kommunestyret 

§ 26 Fellesnemnd 

• Kommunestyret 

Interkommunale selskaper              

§ 4 Selskapsavtale 

• Kommunestyret 

§ 6 Representantskapet og dets sammensetning 

• Kommunestyret 

§ 32 Oppløsning 

• Kommunestyret 

Jordskiftelova              

§ 2-5 Utval av jordskiftemeddommarar 

• Kommunestyret 

Kommuneloven              

 § 19-4 Samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 3-2 Kommunevåpen og kommuneflagg 

• Kommunestyret 

§ 5-4 Kommunestyrets og fylkestingets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre 

rettssubjekter 
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• Kommunestyret 

§ 5-5 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning 

• Kommunestyret 

§ 5-6 Formannskap og fylkesutvalg 

• Kommunestyret 

§ 5-7 Utvalg 

• Kommunestyret 

§ 5-8 Direkte valg til kommunedelsutvalg 

• Kommunestyret 

§ 5-9 Kommunestyre- og fylkestingskomiteer 

• Kommunestyret 

§ 5-10 Styre for institusjon 

• Kommunestyret 

§ 5-11 Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) 

• Kommunestyret 

§ 5-12 Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom 

• Kommunestyret 

§ 5-14 Reglement for delegering og innstilling 

• Kommunestyret 

§ 5-15 Overdragelse av tariffavtalemyndighet 

• Kommunestyret 

§ 6-2 Valg av ordfører og varaordfører 
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• Kommunestyret 

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget 

• Kommunestyret 

§ 7-3 Utelukket fra valg 

• Kommunestyret 

§ 7-7 Avtalevalg 

• Kommunestyret 

§ 7-9 Uttreden og fritak 

• Kommunestyret 

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

• Kommunestyret 

§ 7-11 Suspensjon o.l. 

• Kommunestyret 

§ 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap 

• Kommunestyret 

§ 8-4 Arbeidsgodtgjøring 

• Kommunestyret 

§ 8-5 Godtgjøring ved frikjøp 

• Kommunestyret 

§ 8-6 Ettergodtgjøring 

• Kommunestyret 

§ 8-7 Pensjonsordning 
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• Kommunestyret 

§ 8-8 Rett til sykepenger 

• Kommunestyret 

§ 8-9 Rettigheter ved yrkesskade 

• Kommunestyret 

§ 8-10 Permisjoner 

• Kommunestyret 

§ 9-1 Opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak 

• Kommunestyret 

§ 9-2 Delegering av myndighet til kommunerådet eller fylkesrådet 

• Kommunestyret 

§ 9-3 Vedtekter 

• Kommunestyret 

§ 9-5 Styrets sammensetning 

• Kommunestyret 

§ 9-7 Valgperiode for styremedlemmene 

• Kommunestyret 

§ 9-11 Daglig leder 

• Kommunestyret 

§ 10-1 Innføring og oppheving av parlamentarisk styreform 

• Kommunestyret 

§ 10-2 Kommuneråd og fylkesråd 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 26 av 194 

• Kommunestyret 

§ 10-4 Valg av kommuneråd eller fylkesråd 

• Kommunestyret 

§ 10-6 Politiske stillinger 

• Kommunestyret 

§ 10-8 Styrer 

• Kommunestyret 

§ 10-9 Forslagsrett 

• Kommunestyret 

§ 11-5 Møteoffentlighet 

• Kommunestyret 

§ 11-7 Fjernmøter 

• Kommunestyret 

§ 11-8 Hastesaker 

• Kommunestyret 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret 

§ 11-12 Reglement for saksbehandling 

• Kommunestyret 

§ 11-13 Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer 

• Kommunestyret 

§ 12-1 Innbyggerforslag 
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• Kommunestyret 

§ 12-2 Folkeavstemninger 

• Kommunestyret 

§ 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver 

• Kommunestyret 

§ 13-2 Åremål 

• Kommunestyret 

§ 13-4 Møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer 

• Kommunestyret 

§ 13-5 Pensjonsordning for ansatte 

• Kommunestyret 

§ 14-2 Kommunestyrets og fylkestingets plikter 

• Kommunestyret 

§ 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

• Kommunestyret 

§ 14-5 Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring 

• Kommunestyret 

§ 14-6 Årsregnskap og bokføring 

• Kommunestyret 

§ 14-7 Årsberetning 

• Kommunestyret 

§ 14-11 Inndekning av merforbruk i kommunekassen og fylkeskommunekassen 
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• Kommunestyret 

§ 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning 

• Kommunestyret 

§ 14-14 Vilkår for å ta opp lån 

• Kommunestyret 

§ 14-15 Lån til egne investeringer. Driftskreditt 

• Kommunestyret 

§ 14-16 Lån til andres investeringer. Lån til innfrielse av kausjoner 

• Kommunestyret 

§ 14-17 Lån til videre utlån og mottatte avdrag på videreutlån 

• Kommunestyret 

§ 14-19 Garantier 

• Kommunestyret 

§ 14-20 Pantsetting for andres gjeld 

• Kommunestyret 

§ 14-21 Overdragelse av krav på skatter og avgifter 

• Kommunestyret 

§ 14-22 Motregning 

• Kommunestyret 

§ 17-1 Interkommunalt samarbeid 

• Kommunestyret 

§ 18-1 Interkommunalt politisk råd 
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• Kommunestyret 

§ 18-3 Representantskap 

• Kommunestyret 

§ 18-4 Samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap 

• Kommunestyret 

§ 19-3 Representantskap 

• Kommunestyret 

§ 20-1 Vertskommunesamarbeid 

• Kommunestyret 

§ 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 

• Kommunestyret 

§ 20-4 Samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 20-6 Klagebehandling i et vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 

• Kommunestyret 

§ 20-8 Oppløsning og uttreden 

• Kommunestyret 

§ 22-1 Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 

• Kommunestyret 

§ 23-1 Kontrollutvalget 
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• Kommunestyret 

§ 23-7 Sekretariatet 

• Kommunestyret 

§ 24-1 Valg av revisor 

• Kommunestyret 

§ 26-1 Eierskapsmelding 

• Kommunestyret 

§ 28-4 Kommunens og fylkeskommunens orienteringsplikt og plikt til å vedta en tiltaksplan 

• Kommunestyret 

§ 29-2 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd 

• Kommunestyret 

Konfliktrådsloven              

§  3 Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere 

• Kommunestyret 

Lakse- og innlandsfiskloven               

§ 23 Fiske på kommunal grunn 

• Kommunestyret 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret 

Motorferdselloven              

§ 5 Tillatelser etter vedtak 
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• Kommunestyret 

Mållova              

§ 1 

• Kommunestyret 

§ 5 

• Kommunestyret 

Oreigningslova              

§ 2 

• Kommunestyret 

Partiloven              

§ 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte 

• Kommunestyret 

Politiloven              

§ 14 Politivedtekter 

• Kommunestyret 

Sameloven              

§ 3-9 Samisk i den kommunale forvaltning 

• Kommunestyret 

Skatteforvaltningsloven              

§ 15-2 Søksmål fra departementet eller en kommune 

• Kommunestyret 

Skatteloven              
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§ 1-2 Hvem som pålegger skatt 

• Kommunestyret 

§ 2-5 Fylkeskommune og kommune 

• Kommunestyret 

§ 2-37 Begrensning av skatteplikt for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning 

• Kommunestyret 

§ 15-3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak 

• Kommunestyret 

Skjønnsprosessloven              

§ 4 

• Kommunestyret 

§ 14  

• Kommunestyret 

Smittevernloven              

§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og 

smittesanering 

• Kommunestyret 

Statsbidrag til skytebaner              

§  2  

• Kommunestyret 

Stiftelsesloven              

§ 27a Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer 

av styret 
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• Kommunestyret 

Tobakksskadeloven              

§ 7 Avgifter 

• Kommunestyret 

Vannfallrettighetsloven              

§ 13 Uttalelse fra fylkeskommune og kommunestyre 

• Kommunestyret 

§ 18 Konsesjonsavgift 

• Kommunestyret 

§ 19 Konsesjonskraft 

• Kommunestyret 

Vassdragsreguleringsloven              

§ 14 Konsesjonsavgifter 

• Kommunestyret 

Lover delegert til valgstyret 

Valgloven              

§ 2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 2-7 Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet  

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 2-8 Underretning om endringer i manntallet 

• Kommunestyret > Valgstyret  
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§ 4-1 Valgstyret 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 4-2 Stemmestyrer 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 6-6 Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 6-7 Offentliggjøring av godkjente valglister 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 7-1 Trykking av stemmesedler 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 8-3 På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 9-2 Fastsetting av valgdag 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 9-4 Ordensregler 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 9-5 Stemmegivning i valglokalet 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 9-5a Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 

• Kommunestyret > Valgstyret  



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 35 av 194 

§ 10-1 Valgstyrets godkjenning av forhåndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkonvolutt 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 10-4 Prinsipper for opptelling av stemmesedler 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 10-6 Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 10-7 Protokollering av valg 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 11-12 Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 11-13 Underretning til de valgte kommunestyrerepresentantene 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 12-1 Vilkårene for flertallsvalg 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 13-4 Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg – omvalg 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 14-2 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller kommunestyret 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 15-7 Oppgaver til valgstatistikk 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 15-10 Valgobservasjon 

• Kommunestyret > Valgstyret  
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Lover delegert til ordfører 

Ekteskapsloven              

§ 12 a Vigsler i kommunen 

• Kommunestyret > Ordfører 

§ 12 Vigslere 

• Kommunestyret > Ordfører 

Kommuneloven              

§ 6-1 Ordførerens myndighet og oppgaver 

• Kommunestyret > Ordfører 

§ 10-5 Utpeking av kommunerådsleder eller fylkesrådsleder 

• Kommunestyret > Ordfører 

Tvisteloven              

§  2-1 Partsevne 

• Kommunestyret > Ordfører 

§  2-5 Stedfortreder for upersonlige rettssubjekter 

• Kommunestyret > Ordfører 

§  6-7 Prosessfullmektiger og medhjelpere 

• Kommunestyret > Ordfører 

§ 1-4 a Tvister mellom stat og kommune eller fylkeskommune om gyldigheten av statlig organs 

avgjørelse 

• Kommunestyret > Ordfører 
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Lover delegert til kontrollutvalget 

Kommuneloven              

§ 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 

§ 23-3 Forvaltningsrevisjon 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 

§ 23-4 Eierskapskontroll 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 

§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 

Lover delegert til formannskapet 

 

Folkehelseloven              

§ 6 Mål og planlegging 

• Kommunestyret > Formannskap 

Forvaltningsloven              

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 44 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 45 Administrativt rettighetstap 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 46 Administrativ foretakssanksjon 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 47 Samordning av sanksjonssaker 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 51 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Formannskap 
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Smittevernloven              

§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og 

smittesanering 

• Kommunestyret > Formannskap 

Stadnamnlova              

§ 4 Reglar om skrivemåten 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 5 Særskilde reglar om gardsnamn og bruksnamn 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 14 Stadnamnregister 

• Kommunestyret > Formannskap 

Straffeprosessloven              

§ 81 a 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 188  

• Kommunestyret > Formannskap 

 

Lover delegert til HOAT 

Alkoholloven              

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Brann- og eksplosjonsvernloven              

§ 7 Tiltak ved store arrangementer 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt              

§ 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 
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§ 4 Interkommunalt samarbeid 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5 Åpning av jakt på elg, hjort og rådyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 6 Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 7 Fravik fra minstearealet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11 Godkjenning og endring av vald 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14 Godkjenning og endring av bestandsplanområde for elg og hjort 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16 Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18 Fellingstillatelse for elg og hjort 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20 Fellingstillatelse for rådyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Forsøk i offentlig forvaltning              

§  5 Gjennomføring m.v. av forsøk 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Forurensningsforskriften              
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§ 18A-7 Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Plan- og bygningsloven              

§ 1-1 Lovens formål 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 

bygningsmyndighetene 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 2-2 Kommunalt planregister 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 4-1 Planprogram 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-1 Medvirkning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-3 Regionalt planforum 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 6-4 Statlig arealplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 7-1 Regional planstrategi 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 8-1 Regional plan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 8-4 Vedtak av regional plan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 8-5 Regional planbestemmelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-2 Organisering 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-3 Planprosess og planinnhold 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-4 Overføring til regional plan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-5.Uenighet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-6 Gjennomføring og endring 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 10-1 Kommunal planstrategi 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-1 Kommuneplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av 

handlingsdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-8 Hensynssoner 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-14 Høring av planforslag 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-1 Reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-2 Områderegulering 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-3 Detaljregulering 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 13-2 Varighet og frist 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 13-3 Fristforlengelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14-5 Kostnader 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14-6 Forskrift 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv. 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 

industriområde 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-6 Tomtearrondering 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-8 Forsøkstakst 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-4 Refusjonsenheten 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-6 Refusjonspliktig areal 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-7 Fordelingsfaktorene 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-9 Fastsetting av refusjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 19-1 Søknad om dispensasjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-2 Søknadsplikt 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-6 Unntak fra søknadsplikt for visse tiltak som behandles etter andre lover 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-1 Forhåndskonferanse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-2 Søknad om tillatelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-3 Nabovarsel 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-6 Privatrettslige forhold 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-8 Andre tidsfrister 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-9 Bortfall av tillatelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 23-1 Ansvar i byggesaker 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 23-3b Midlertidige tjenesteytere 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 25-1 Tilsynsplikt 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 27-1 Vannforsyning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 27-2 Avløp 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 27-4 Atkomst 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv. 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 52 av 194 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-4 Sikring ved gjerde 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv. 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 29-2 Visuelle kvaliteter 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv. 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 30-5 Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-8 Utbedringsprogram 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-2 Forhåndsvarsel 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-5 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-8 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-10 Samordning av sanksjoner 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 33-1 Gebyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Straffeloven              

§ 45 Vilkår ved prøveløslatelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Lover delegert til HOOK 

Barnehageloven              

§ 7 Krav til barnehagens virksomhet 

• Kommunestyret > Hovedutalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 8 Krav til vedtekter 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 10 Barnehagemyndighetens ansvar 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 15 Familiebarnehager 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 29 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 30 Politiattest 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

Folkehelseloven              

§ 6 Mål og planlegging 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

Helseberedskapsloven              

§ 2-3 Varsel og rapportering 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

Helse- og omsorgstjenesteloven              

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

Kulturminneloven              

§ 12 Eiendomsretten til løse kulturminner 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 22 Regler for saksbehandling 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

Voksenopplæringsloven              

§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Lover delegert interkommunale tjenester 

Barnelova              

§ 47 Rett til opplysningar om barnet. 

• Kommunestyret > Interkommunale tjenester 

Folketrygdloven              
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§ 21-5 Bistand fra barnevernstjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 

sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven 

• Kommunestyret > Interkommunale tjenester 

Lover delegert andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

Forurensningsloven              

§ 9 Forskrifter om forurensning 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

Havne- og farvannsloven              

§ 4 Delegering av kommunens myndighet og klageinstans 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 5 Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 6 Ansvar for fremkommelighet 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 7 Regulering av ferdsel 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 8 Regulering av ferdsel med fritidsfartøy 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 9 Regulering av bruk av kommunens sjøområde 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 14 Tiltak som krever tillatelse 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 
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§ 15 Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 16 Vilkår for og bortfall av tillatelse 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 17 Forbud mot å volde fare eller ulempe 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 18 Gjennomføring av tiltak på vegne av den ansvarlige og refusjon av utgifter 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 19 Bruk av en tredjepersons eiendom ved gjennomføring av tiltak 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 27 Mottaksplikt 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 29 Vederlag for havnetjenester og bruk av havneinfrastruktur 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 30 Sikring av havner og havneanlegg 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 31 Beredskap i havner og havneanlegg 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 32 Forvalting av kapital i kommunalt eide havner 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 33 Saksbehandlingsgebyr 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 
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§ 36 Farvannsavgift 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 40 Sikring av krav 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 42 Pålegg om retting og stansing 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 43 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 44 Tvangsfullbyrdelse 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 45 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 46 Endring og tilbakekall av tillatelse 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 47 Tap av retten til farledsbevis 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

Kommuneloven              

§ 24-2 Revisors ansvar og myndighet 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

Konfliktrådsloven              

§  4 Oppnevning av konfliktrådsmeklere 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 
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Opplæringslova              

§ 4A-8. Rådgiving 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

 

Lover delegert til kommunedirektøren 

Abortloven              

§ 2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14a 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Adopsjonsloven              

§ 9 Barnets deltakelse og samtykke til adopsjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Behandling av søknader om forhåndssamtykke til internasjonal adopsjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Oppfølgingsrapporter til landet barnet ble adoptert fra 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Akvakulturloven               

§ 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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Alkoholforskriften              

§ 5-2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-5 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-6 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-1 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-6 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-7 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-8 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-5 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-6 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-3 Føring av registeret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17-3 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Alkoholloven              

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking 

m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7f Krav ved bevilling etter § 3-1b og § 3-1c første ledd annet punktum 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7g Salg og skjenking i samme lokale 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-10. Overdragelse, død og konkurs 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-14. Opplysninger til statistiske formål mv 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-1b Salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-1c Salgsbevilling for samme lokale som er gitt skjenkebevilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2. Omfanget av bevillingen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4. Innhenting av uttalelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-5 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-1. Bevillingsgebyrene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Anskaffelsesloven              

§ 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Krav om bruk av lærlinger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Arbeidsmiljøloven              

§ 1-8 Arbeidstaker og arbeidsgiver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-3 Bedriftshelsetjeneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Arkivlova              

§ 6 Arkivansvaret. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8. Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Barnehageloven              

§ 2 Barnehagens innhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2a Plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Internkontroll i barnehagen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Krav til likebehandling og uavhengighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Godkjenning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 16 Rett til plass i barnehage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Samordnet opptaksprosess i kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Prioritet ved opptak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20. Foreldrebetaling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Styrer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Pedagogisk bemanning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Grunnbemanning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 

pedagogisk leder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Politiattest 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Samarbeid med barnets foreldre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Sakkyndig vurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Barn med nedsatt funksjonsevne 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38 Rett til tegnspråkopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø 

(aktivitetsplikt) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Taushetsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 45 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Opplysningsplikt til barnevernet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 Plikt til å gi opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 Plikt til å gi opplysninger til barnets bostedskommune 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 51 Øvingsopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 53 Kommunens tilsyn med barnehagene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 55 Fylkesmannens tilsyn med barnehagene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 56 Utdanningsdirektoratets tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Barnelova              

§ 47 Rett til opplysningar om barnet. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 55 Vedtak om tvangskraft for avtaler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 61 Avgjerder under saksførebuinga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 64 Handsaming av saker om foreldreansvar mv. etter dødsfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Barneombudsloven              

§ 4 Adgang til institusjoner og opplysningsplikt m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Barnevernloven              

§ 1-3 Hvem loven gjelder for 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-4 Krav til forsvarlighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-5 Barnets rett til nødvendige barneverntiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-6 Barnets rett til medvirkning 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7 Barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-1 Kommunens oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-4. Forsøksvirksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 Samarbeid med andre deler av forvaltningen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2a Plikt til å utarbeide individuell plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Samarbeid med frivillige organisasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Hensynet til barnets beste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Meldinger til barneverntjenesten 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2a Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4a Frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon over landegrensene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-5 Oppfølging av hjelpetiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-6 Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-7 Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-8 Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet bor utenfor 

hjemmet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-9 Foreløpige vedtak etter § 4-8 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-10 Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-11 Vedtak om behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-12 Vedtak om å overta omsorgen for et barn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-13 Iverksetting av vedtak om omsorgsovertakelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-14 Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-16 Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-17 Flytting av barnet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-18 Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-19 Samværsrett. Skjult adresse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-20 Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-20a Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-21 Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-22 Fosterhjem 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-24 Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-25 Framgangsmåten ved vedtak etter § 4-24 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-26 Tilbakehold i institusjon på grunnlag av samtykke 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-28 Oppfølging av tiltaksplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-29 Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-30 Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-31 Forbud mot å ta med barnet ut av Norge 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-4 Inntak i og utskrivning fra institusjon som nevnt i § 5-1 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5A-3 Ansvaret for å ivareta barnets behov ved ankomst 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5A-5 Ansvaret for å følge barnets utvikling under oppholdet på omsorgssenteret 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-7 Taushetsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-7a Tilbakemelding til melder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-7b Plikt til å gi informasjon til politiet om vedtak om skjult adresse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-8 Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-10 Barneverntjenestens innledning til sak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-24 Rettslig prøving 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-25 Samtaleprosess 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Oppholdskommunens ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-3 Avgjørelse av tvister 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-5 Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i en annen stat 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-5 Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Beitelova              

§ 12 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Brann- og eksplosjonsvernloven              

§ 5 Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og 

annen ulykke 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Tiltak ved store arrangementer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Etablering og drift av brannvesen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Dokumentasjon og rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Brannvesenets oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Særskilte brannobjekter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Samarbeid mellom kommuner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Nødalarmeringssentral 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 Gebyr m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Sentral tilsynsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Lokal tilsynsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Pålegg og forbud mot bruk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Tvangsmulkt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Tvangsgjennomføring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Utfyllende forskrifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Brukerromsloven              

§ 3 Etablering av brukerromsordning og krav om godkjenning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Behandling av helseopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Burettslagslova              

§ 4-2 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Bustøttelova              

§ 5 Krav til bustaden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Finansiering og organisering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Innhenting og handsaming av personopplysningar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 8a Masseinnhenting av opplysningar for kontrollføremål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8b Gjennomføring av masseinnhenting 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8c Innhenting av opplysningar frå tredjeperson 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Tilskot til etablering i eigen bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Tilskot til tilpassing av bustad for personar med behov for tilpassa bustad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Bygdeallmenningsloven              

§  8-4 (felles fiskeområde) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  8-6 (bortleie) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 (stemmerettens innhold, stemmegivning og fullmakt til å avgi stemme) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-2 (utvidet adgang til jakt og fangst) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-5 (bortleie) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Domstolloven              
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§ 25 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 58 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 73 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Dyrehelsepersonelloven              

§  3a Kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Eierseksjonsloven              

§ 7 Vilkår for seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Seksjoneringstidspunktet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Krav til søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Kommunens behandling av søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Kommunens vedtak om seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Saksbehandlingstid for kommunens behandling av søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 15 Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Oversendelse til tinglysing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Utsteding av matrikkelbrev 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Reseksjonering ved deling og sammenslåing av seksjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Reseksjonering i andre tilfeller 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Kommunens rett til å kreve reseksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22a Sammenslåing av eierseksjonssameier 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22b Plan for sammenslåing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 25a Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Vedtekter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Panterett for seksjonseiernes forpliktelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Fellesregler om omfanget av erstatning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 37 Krav mot tidligere avtalepart 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38 Pålegg om salg av seksjonen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42 Ekstraordinært årsmøte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Hvem som kan delta på årsmøtet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Energiloven               

§ 2-1 Søknad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Film- og videogramlova              

§  2 Kommunal løyveordning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Finansavtaleloven              

Kapittel 3. Kredittavtaler mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Kapittel 4. Kausjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Fjellova              
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§ 23 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Flagging på kommunale bygninger              

§ 1 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Folkebibliotekloven              

§ 1 Målsetting 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 Lånesamarbeid, registrering mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Generelt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Kompetanse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Folkehelseloven              

§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Mål og planlegging 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Folkehelsetiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Virkeområde og forskrifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Meldeplikt og godkjenning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Helsekonsekvensutredning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Gransking 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Retting 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Tvangsmulkt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Stansing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Straff 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Samarbeid mellom kommuner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 Beredskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Internkontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Folkeregisterloven              

§ 7-1 Offentlige myndigheters og virksomheters meldeplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Taushetsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Folketrygdloven              

§ 1-3 Avtaler med andre land om trygd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-21 Fastlønnstilskott 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6- 4. Hjelpestønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-7 Stønadsformer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-5 Bistand fra barnevernstjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 

sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forpaktingslova               

§ 1 Omfanget av lova 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Forpaktingsavgifta 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Forpaktingstida 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forsikringsvirksomhetsloven              

§ 2-2 Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 88 av 194 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Kommunale konsernlignende forhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forsinkelsesrenteloven              

§ 2 b Særlige regler for avtaler mellom virksomheter og offentlige myndigheter om kjøp av varer 

eller tjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2 Vilkår for forsinkelsesrente 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 a Kompensasjon for inndrivelseskostnader 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Særlige regler i forbrukerforhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt              

§ 32 Rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Bruk av Hjorteviltregisteret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Mislighold av rapporteringsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Dispensasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forurensningsforskriften              
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§ 1-2 Virkeområde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-9 Meldeplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-10 Tilsyn, registrering og krav til kontrollør 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-11 Dispensasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-12 Kommunens myndighet i særlige tilfeller 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-14 Overgangsbestemmelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-6 Krav til tiltaksplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-7 Krav til faglige kvalifikasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-8 Godkjenning av tiltaksplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-11 Tilsyn og kontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-12 Gebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4 Søknad, tillatelse mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-7 Lokale forskrifter med forbud mot planering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-8 Tilsyn, pålegg og rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-9 Unntak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-12 Ansvar for kartlegging av utendørs støyforhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-14 Handlingsplaner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-15 Kostnadsdekning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-18 Rapportering og offentliggjøring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 91 av 194 

§ 7-4 Kommunens ansvar og myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-5 Kostnadsdekning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-9 Krav om tiltaksutredning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-10 Alarmterskler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-11 Informasjon, rapportering og tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-12 Klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-15 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-5 Rapportering og statusrapport 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-5 Behandling av søknad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 12-6 Lokal forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-15 Klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-5 Behandling av søknad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-17 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-5 Behandling av søknad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-6 Lokal forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-8 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-9 Klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 15A-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15A-7 Forholdet til eksisterende utslipp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-1 Rammen for gebyrene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-3 Engangsgebyr for tilknytning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-4 Årsgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-5 Ulike gebyrsatser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18A-3 Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18A-4 Miljørisikoanalyse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18A-5 Beredskapsanalyse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18A-10 Samordning av beredskap mot akutt forurensning og øvrige kommunale 

beredskapsforpliktelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 18A-11 Samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-6 Avfallsplaner og rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23-2 Strengere eller lempeligere krav ved forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-3 Krav om tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-6 Utslippsmålinger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-11 Unntak ved stans i levering av brensel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-5 Forebygging og kontroll av utslipp til luft 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-2 Innhold i søknad om tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-5 Plikt til å varsle og rett til å avgi uttalelse før vedtak treffes 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-6 Forhåndsvarsel til sakens parter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 36-7 Forhåndsvarsel til andre enn sakens parter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-8 Forhåndsvarsel til allmennheten («høring») 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-10 Grunnleggende prinsipper ved behandling av søknad om tillatelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-12 Geologisk lagring av karbondioksid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-13 Miljøstandarder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-14 Dispensasjon for utprøving av ny teknikk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-16 Saksbehandlingstid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-17 Vedtaket 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-18 Underretning om vedtaket 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 36-19 Periodisk vurdering av tillatelsen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-20 Informasjon om utslippsdata 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-21 Tilstandsrapport 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-22 Tiltak ved nedleggelse av virksomheten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-23 Planer, programmer og gjennomføring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41-2 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41-6 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forurensningsloven              

§ 2 Retningslinjer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Plikt til å unngå forurensning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Forskrifter om forurensning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Nedleggelse og driftsstans 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Håndtering av spesialavfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Avfallsgebyr 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Avfall langs offentlige veger m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Kommunal og statlig beredskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Bistandsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 50 Rett til gransking 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 51 Pålegg om undersøkelse 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 52a Gebyrer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av 

allemannsretter utenfor næring m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag 

for bistand 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 78 Straffansvar for forurensning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 80 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for 

slike 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forvaltningsloven              

§ 48 Orientering om taushetsrett mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 Underretning om sakens utfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Friluftsloven              

§ 2 Ferdsel i utmark 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Sperring av særlig utsatt område 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Friskolelova              

§ 2-1 Godkjenning av skolar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Skolegangen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-7 Skyss m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-8 Helsetilsyn 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-1 Styret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-8 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Geodataloven              

§  4 Deltakende virksomheter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  5 Offentlige geodatatjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  6 Deling av geodata 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  8 Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Gjeldsinformasjonsloven              

§ 12 Utlevering av gjeldsopplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Gjeldsordningsloven              

§ 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-2 Oppfordring om å melde krav m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-12 Vedtakelse av frivillig gjeldsordning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Tingrettens saksbehandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Grannegjerdelova              

§ 2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Grannelova              

§ 2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 14 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Gravplassloven              

§ 2 Krav til gravplasser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 Gravplassmyndigheten og kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Anlegg m.v. av gravplass og krematorium 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Rett til grav 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Hvem som sørger for gravferden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Vedtekter og avgifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Forvaltningsansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Hanndyrloven              
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§  4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Havne- og farvannsloven              

§ 4 Delegering av kommunens myndighet og klageinstans 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Ansvar for fremkommelighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Regulering av ferdsel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Regulering av ferdsel med fritidsfartøy 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Regulering av bruk av kommunens sjøområde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Tiltak som krever tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Vilkår for og bortfall av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Forbud mot å volde fare eller ulempe 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Gjennomføring av tiltak på vegne av den ansvarlige og refusjon av utgifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Bruk av en tredjepersons eiendom ved gjennomføring av tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Mottaksplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Vederlag for havnetjenester og bruk av havneinfrastruktur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Sikring av havner og havneanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Beredskap i havner og havneanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Forvalting av kapital i kommunalt eide havner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Saksbehandlingsgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Farvannsavgift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Sikring av krav 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42 Pålegg om retting og stansing 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Tvangsfullbyrdelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 45 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Endring og tilbakekall av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Tap av retten til farledsbevis 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Helseberedskapsloven              

§ 2-2 Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3 Varsel og rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Tjenesteplikt og beordring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Helse- og omsorgstjenesteloven              

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3a Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Forsvarlighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 a.Om informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-2 Beredskapsarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-4 Krav om politiattest 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-6 Sprøyterom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-7 Registrering av meldinger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 111 av 194 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-1 Individuell plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-2 Koordinator 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 Koordinerende enhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Undervisning og praktisk opplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-2 Videre- og etterutdanning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-3 Forskning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Formål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Krav til forebygging 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-7 Kommunens saksbehandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-11 Klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-6 Innledning til sak etter §§ 10-2 og 10-3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-7 Overprøving i tingretten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-8 Ansvaret for å reise tvangssak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-3a Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-6 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-2 Eldre forskrifter mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Helsepersonelloven              

§ 10 Informasjon til pasienter m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Opplysninger til barnevernet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Melding om dødsfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 39 Plikt til å føre journal 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Sletting av journalopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Journal på feil person 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Helseregisterloven              

§ 13 Innmelding av helseopplysninger til helseregistre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Opplysninger fra Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Plikt til å innrapportere data til statistikk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Unntak fra taushetsplikten for indirekte identifiserbare helseopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Internkontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Informasjon til allmennheten om behandling av helseopplysninger 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Rett til informasjon og innsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Helsetilsynsloven              

§ 5 Plikt til å opprette internkontrollsystem og tilsyn med at det føres internkontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlige hendelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Plikt til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Hundeloven              

§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Unntak fra sikringsreglene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Ro og orden mv.  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Husbankloven              

§ 1 Oppgåver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 10 Innhenting og handsaming av personopplysningar i samband med tilskot og lån 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Kontroll av personopplysningar ved mistanke om utbetalingar på urettkome grunnlag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Handsaming av personopplysningar for statistikk, analyse, forsking og retting av feil 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Husleieloven              

§ 11- 3 Tjenestebolig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-1. Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-2 Elev- og studentboliger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Integreringsloven              

§ 3 Kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Plikt til å delta i opplæring i mottak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Kompetansekartlegging før bosetting i en kommune 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Andre integreringsfremmende tiltak før bosetting i en kommune 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 8 Målgruppe for introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Oppholdstillatelser som gir rett og plikt til deltagelse i introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Kompetansekartlegging etter bosetting i en kommune 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Ansvar for introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Sluttmål og varighet av introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Innholdet i og omfanget av introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Integreringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Integreringskontrakt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Fravær og permisjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Stans av introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Rett til introduksjonsstønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 21 Reduksjon i stønad på grunn av fravær 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Samordning med andre offentlige ytelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Egne midler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Utbetaling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Trekk i og tilbakebetaling av stønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Målgruppe for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Fritak fra plikt til deltagelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Krav til opplæring i norsk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Varighet og omfang av opplæring i norsk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Krav til opplæring i samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 34 Norskplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Fravær og permisjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Stans av opplæringen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Prøver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38 Forsøk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Kompetansekrav for lærere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41 Behandling av personopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42 Innhenting og utveksling av personopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Personregister og plikt til å registrere opplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Pålegg om å utlevere personopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 49 Opplysningsplikt til barnevernet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Interkommunale selskaper              

§ 30 Uttreden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Jordlova              

§ 3 Handsaming av landbrukssaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Arbeidsoppgåver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Driveplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8a. Fritak frå driveplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Deling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Føresegner om tilskot 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 19 Tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Jordskiftelova              

§ 1-5 Kven som kan reise sak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder              

§  2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  5 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  7 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Kommuneloven              

§ 3-2 Kommunevåpen og kommuneflagg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-1 Rapportering til staten (KOSTRA) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24-2 Revisors ansvar og myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-4 Opplysningsplikt ved lovlighetskontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30-3 Innsyn og undersøkelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Konfliktrådsloven              

§  4 Oppnevning av konfliktrådsmeklere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Konsesjonsloven              

§ 2 Virkemiddel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 123 av 194 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Vilkår for konsesjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Frist for søknad om konsesjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Kosmetikklova              

§ 16 Tilsyn og vedtak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigspensjonering for militærpersoner               

§ 30 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigspensjon for sivile              
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§ 39 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigsskadeerstatningsloven              

§  6 Bistand fra myndigheter og institusjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  7 Skademelding 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigsskadestønadsloven              

§ 37 Bistand fra myndigheter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krisesenterlova              

§  2 Krav til krisesentertilbodet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  3 Individuell tilrettelegging av tilbod 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  4 Samordning av tenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Kulturlova              

§  4 Fylkeskommunens og kommunens oppgåver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  5 Felles oppgåver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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Kulturminneloven              

§ 25 Meldeplikt for offentlige organer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Lakse- og innlandsfiskloven               

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25a Driftsplanlegging 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Fiskeravgift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Tvist om grenser m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 126 av 194 

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 13 Forbud mot å trakassere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Universell utforming 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Særlig om universell utforming av IKT 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Rett til individuell tilrettelegging for gravide arbeidssøkere, arbeidstakere, elever og studenter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 127 av 194 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Arbeidsgivers aktivitetsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26a Arbeidsgivers redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26b Arbeidsgivers opplysningsplikt om likestillingsarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Innhold i læremidler og undervisning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Forbud mot innhenting av opplysninger i ansettelsesprosesser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Arbeidsgivers opplysningsplikt om lønn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Arbeidstakeres rettigheter ved foreldrepermisjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Lik lønn for arbeid av lik verdi 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Luftfartsloven              
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§ 7-6 Når konsesjon kan gis 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-13 Utarbeidelse av plan etter § 7-12 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Matloven              

§ 18 Plantehelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Tilsyn og vedtak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Matrikkellova              

§ 5 Matrikkeleiningar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5a Matrikkelstyresmaktene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Krav om klarlagd grense før tinglysing av heimelsovergang (Ikke i kraft) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Kven som kan krevje matrikulering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Felles vilkår for matrikulering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 11 Særskilt om matrikulering av anleggseigedom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Særskilt om matrikkelføring av festegrunn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Særskilt om matrikulering av umatrikulert grunneigedom og umatrikulert festegrunn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Registrering av jordsameige 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Grensejustering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Klarlegging av eksisterande grense, punktfeste og stadbundne rettar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Referanse til avtale om grenser m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Fastsetjing av samla fast eigedom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Fastsetjing av offisiell adresse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Generelt om føring av matrikkelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 23 Tildeling av matrikkelnummer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, kommunale pålegg 

o.a. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Innsyn i matrikkelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Utlevering og behandling av opplysningar frå matrikkelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart saman med matrikkelen, 

o.a. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Oppmålingsforretning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Geodetisk grunnlag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42 Fjerning av merke og signal 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Ekspropriasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Merverdiavgiftskompensasjonsloven              

§ 12 Regnskap og kontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Merverdiavgiftsloven              

§ 2-1 Registreringsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3 Frivillig registrering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og 

friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19              

§ 2 Barnehagelovens anvendelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 Barnehageeieres plikt til å sørge for tilbud til barn som ikke kan være hjemme 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 4 Foreldrebetaling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Kommunale tilskudd til private barnehager 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Avkortning i tilskudd for tapt foreldrebetaling og i kommunale tilskudd til private barnehager 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Skoleeieres plikt til å sørge for opplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Opplæringslovas og friskolelovas anvendelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Behandling av personopplysninger i forbindelse med eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser 

av utbrudd av covid-19              

§ 2 Opplæring i mottak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 Kompetansekartlegging og karriereveiledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Introduksjonsprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Introduksjonsstønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Miljøinformasjonsloven              

§ 8 Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Mineralloven              

§ 12 Prøveuttak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Motorferdselloven              

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Tillatelser etter søknad når særlige grunner foreligger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Naturmangfoldloven              

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41 Saksbehandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Skjøtsel av verneområder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 53 Utvelgingens generelle betydning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 56 Kunngjøring og klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 68 Miljøvedtaksregister 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Naturskadeloven              

§ 20 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 23 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

NAV-loven              

§ 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13. Felles lokale kontorer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14. Samarbeid og oppgavedeling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Næringsberedskapsloven              

§ 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Kompensasjon til næringsdrivende 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Odelslova              

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Offentleglova              

§ 3 Hovudregel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Forbod mot forskjellsbehandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Hovudregel om gratis innsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Opplæringslova              

§ 1-3 Tilpassa opplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-5 Forsøksverksemd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-5 Målformer i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-7 Kvensk- eller finskopplæring for elevar med kvensk/norskfinsk bakgrunn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og 

vidaregåande opplæring for vaksne 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-7. Skyss m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-8. Rådgiving 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-9. Bortvising 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-12. Tilpassa opplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-1 Rett til spesialundervisning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Sakkunnig vurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-4 Reisefølgje og tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Skolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Leiing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 Rådgiving og skolebibliotek 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Utstyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Lærebøker og andre læremiddel 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-5 Skoleanlegga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-6 Om reklame i skolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-7 Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-3 Nulltoleranse og førebyggjande arbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-7 Det fysiske miljøet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-10 Ordensreglement 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-11 Bortvising 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-12 Skolebyte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-13 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-4 Utlysing av stillingar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-6 Mellombels tilsetjing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-6aTilsetjing på vilkår 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-7 Praksisplassar i skolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-8 Kompetanseutvikling 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-9 Politiattest og forbod mot tilsetjing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-2 Elevråd ved grunnskolar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-3d Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-7 Skolefritidsordninga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-7b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-10 Ansvarsomfang for kommunen og fylkeskommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-3 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barnevernstenesta har overteke omsorga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-7 Oppfylling av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-9 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Opplæringslovforskriften              

§ 1-1 Opplæringa i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-1a Rett til fysisk aktivitet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-3 Vidaregåande opplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-4 Tid til opplæring og eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-9 Nærmare om opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-14 Opplæring i valfag på ungdomstrinnet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-15 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 1-16 Godkjenning innan vidaregåande opplæring av tidlegare bestått opplæring i Noreg eller i 

utlandet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1B-1 Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1B-2 Søknadsbehandlinga til kommunen i saker om reduksjon av foreldrebetaling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1B-3 Gratis skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 5.–7. årstrinn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 Rett til vurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-4 Vurdering i orden og i åtferd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-7 Samtale om utvikling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-8 Varsling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-10 Undervegsvurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-11 Undervegsvurdering i orden og i åtferd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-12 Halvårsvurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-13 Halvårsvurdering i orden og i åtferd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-14 Sluttvurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-15 Standpunktkarakterar i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-16 Standpunktkarakterar i orden og i åtferd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-17 Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-18 Fritak frå vurdering med karakter for elevar i innføringstilbod m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-19 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter i kroppsøving 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-21 Fritak frå eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-23 Ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-24 Melding til eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-26 Trekk til eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-27 Førebuingsdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-28 Sensur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-29 Særskild tilrettelegging 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-33 Bortvising frå eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-34 Annullering av eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-35 Rett til dokumentasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-36 System for føring av karakterar og fråvær 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-37 Vitnemål i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-38 Føring av fråvær i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Rett til vurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Vurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4 Karakterar i fag mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-5 Varsling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-6 Realkompetansevurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-7 Undervegsvurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-8 Halvårsvurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 4-9 Sluttvurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-10 Standpunktkarakterar i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-12 Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-13 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-14 Om eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-15 Ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-16 Melding til eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-19 Førebuingsdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-21 Særskild tilrettelegging 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-25 Bortvising frå eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-26 Annullering av eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 4-27 Rett til dokumentasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-28 System for føring av karakterar og fråvær 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-29 Vitnemål i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-30 Kompetansebevis i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Ansvaret for røystinga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Røystinga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-1 Tryggleik for elevane 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14A-1 Forholdstal mellom lærarar og elevar på skolenivå 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-1 Framgangsmåte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17-1 Elevens rett til læremiddel på eiga målform 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 17-3 Ansvaret til skoleeigaren 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-1 Kommunen sitt økonomiske ansvar for elevar som får opplæring utanfor bustadkommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-1 Tilgang til skolebibliotek 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22-4 Ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Panteloven              

§ 6-1 Lovbestemt pant i fast eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Pasientjournalloven              

§ 7 Krav til behandlingsrettede helseregistre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Virksomheters plikt til å sørge for behandlingsrettede helseregistre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Registrering og melding av helseopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 18 Informasjon og innsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Helseopplysninger ved helsehjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Informasjonssikkerhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Internkontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Overdragelse eller opphør av virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Pasient- og brukerrettighetsloven              

§ 2-1 a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-1 b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-1 e Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-6 a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-7 Forvaltningslovens anvendelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-8 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Pasientskadeloven              

§ 7 Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helse- og 

omsorgstjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Personopplysningsloven              

§ 12 a Adgang for offentlige myndigheter til å utlevere personopplysninger i arbeidet mot 

arbeidslivskriminalitet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Hele loven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Plan- og bygningsloven              

§ 1-1 Lovens formål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 

bygningsmyndighetene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-2 Kommunalt planregister 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Planprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-1 Medvirkning 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Regionalt planforum 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4 Statlig arealplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-1 Regional planstrategi 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Regional plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-4 Vedtak av regional plan 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-5 Regional planbestemmelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 Organisering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Planprosess og planinnhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Overføring til regional plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-5.Uenighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-6 Gjennomføring og endring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-1 Kommunal planstrategi 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-1 Kommuneplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av 

handlingsdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-8 Hensynssoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-14 Høring av planforslag 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-1 Reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-2 Områderegulering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-3 Detaljregulering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-2 Varighet og frist 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-3 Fristforlengelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-5 Kostnader 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-6 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 

industriområde 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-6 Tomtearrondering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-8 Forsøkstakst 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-4 Refusjonsenheten 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-6 Refusjonspliktig areal 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-7 Fordelingsfaktorene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-9 Fastsetting av refusjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19-1 Søknad om dispensasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-2 Søknadsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-6 Unntak fra søknadsplikt for visse tiltak som behandles etter andre lover 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-9 Midlertidige unntak fra krav i loven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-1 Forhåndskonferanse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-2 Søknad om tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-3 Nabovarsel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-6 Privatrettslige forhold 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-8 Andre tidsfrister 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-9 Bortfall av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23-1 Ansvar i byggesaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23-3b Midlertidige tjenesteytere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-1 Tilsynsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-1 Vannforsyning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-2 Avløp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-4 Atkomst 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-4 Sikring ved gjerde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv. 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29-2 Visuelle kvaliteter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30-5 Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-8 Utbedringsprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-2 Forhåndsvarsel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-5 Tvangsmulkt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-8 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-10 Samordning av sanksjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33-1 Gebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Pliktavleveringslova              

§ 5 Kven som skal avlevera m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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Psykisk helsevernloven              

§ 3-1 Legeundersøkelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 Vilkår for vedtak om tvungen observasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 a Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-6 Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Individuell plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Regnskapsloven              

§  1- 2 Regnskapspliktige 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Rekvisisjonsloven              

§ 4  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23  
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Serveringsloven              

§ 3 Bevilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Krav om etablererprøve 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Krav til søknaden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Innhenting av uttalelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Behandlingsfrist 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Opplysnings- og meldeplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Kontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Åpningstider 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Suspensjon av bevilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Tilbakekall av serveringsbevilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 22 Overdragelse av serveringssted 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Bortfall av bevilling ved død 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Sikkerhetsloven              

§ 4-1 Sikkerhetsstyring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Vurdering av risiko 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Plikt til å gjennomføre sikkerhetstiltak og øvelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4 Krav til dokumentasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-5 Varslingsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-2 Beskyttelse av skjermingsverdig informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Sikkerhetsgradert informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-2 Beskyttelse av skjermingsverdige informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4 Overvåking av skjermingsverdige informasjonssystemer 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-5 Inntrengingstesting av skjermingsverdige informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-6 Kommunikasjons- og innholdskontroll av informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 Beskyttelse av objekter og infrastruktur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-4 Testing av sikkerhetstiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 Sikkerhetsavtale med leverandør 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til skjermingsverdig 

informasjonssystem, objekt og infrastruktur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-1 Meldeplikt ved erverv av virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-2 Behandling av melding om erverv av virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Sivilbeskyttelsesloven              

§ 12 Kommunens plikter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 14 Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Allmennhetens bistand ved evakuering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Etablering av offentlige og private tilfluktsrom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Plikt til å opprettholde tilfluktsrom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Sjømannspensjonsloven              

§ 21  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skattebetalingsloven              

§ 4-4 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-1 Skattekort 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 5-4 Plikt til å foreta forskuddstrekk og plikt til å foreta skattetrekk i inntekt etter reglene i 

skatteloven kapittel 19 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-5 Forskuddstrekkets størrelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-10 Gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk etter § 5-4 (kildeskatteordning)   

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-11 Opplysninger om forskuddstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-12 Skattetrekkskonto 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-13 Kontroll av arbeidsgivere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-13a. Pålegg om bokføring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-13c Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-14 Kontrollopplysninger fra tredjemann 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-15 Klage over pålegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-4 Utleggstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 14-5 Gjennomføring av utleggstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-20 Ansvar for forskuddstrekk, skattetrekk etter § 5-4 første ledd (kildeskatteordning) og 

utleggstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skatteforvaltningsloven              

§ 8-3 Skattemelding for merverdiavgift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-6 Skattemelding for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-8 Melding om trekk mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-4 Summarisk fellesoppgjør 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skatteloven              

§ 2-2 Selskap m.v. hjemmehørende i riket 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Stedbunden skattlegging av fast eiendom og virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-7 Skattested 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skogbrukslova              

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Forynging og stell av skog 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Vegbygging i skog 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Hogst og måling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Førebyggjande tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Tiltak etter skade på skog 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Meldeplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Vernskog 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Bruk av skogfondet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Renter av skogfondsmiddel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Tilskot 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Smittevernloven              

§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og 

smittesanering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4 Transport av smittefarlig materiale 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-6 Gravferd og transport av lik 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-7 Forskrifter om helsetjenesteassosierte infeksjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre 

tiltak  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-1 Kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-2 Kommunelegen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 7-11 Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Småbåtloven              

§ 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Sosialtjenesteloven              

§ 3 Kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Krav til forsvarlighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Internkontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Opplæring av kommunens personell 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 15 Boliger til vanskeligstilte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Opplysning, råd og veiledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Stønad til livsopphold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Stønad i særlige tilfeller 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Bruk av vilkår 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Stønadsformer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Utbetaling av stønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Midlertidig botilbud 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 Rett til individuell plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Kvalifiseringsprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Kvalifiseringsprogrammets innhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Iverksetting av programmet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Programmets varighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Avbrudd i og avslutning av program 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Reduksjon i kvalifiseringsstønad ved fravær 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Innhenting av opplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43a Behandling av personopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 a Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 Avgjørelse av tvister 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Spesialisthelsetjenesteloven              

§ 2-1b Beredskapsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Stadnamnlova              
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§ 7 Avgjerder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Kunngjering og høyring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Gjenopning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Statens Pensjonskasseloven              

§ 45  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Strålevernloven              

§ 18 Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av 

målinger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Tobakksskadeloven              

§ 29 Tilsyn med tobakksforbudene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Tilsynsansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Retting og tvangsmulkt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36b Salgsforbud 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Tilbakekall av registrering, godkjenning og omsetningsforbud 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Tomtefestelova               

§ 5 Festeavtale 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Avtale om lån og tilskott 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Forskotsbetaling av festeavgift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Trossamfunnsloven              

§ 14 Finansiering av Den norske kirke 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Overgangsregler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Tvangsfullbyrdelsesloven              

§ 7-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 10-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Valgloven              

§ 2-9 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-9 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1a Adgang til å fravike kravet om to stemmemottakere ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-3a Valglokaler som består av flere rom ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-3b Ambulerende stemmegivning ved sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt på grunn av covid-19 

ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 8-3c Forhåndsstemmegivning for velgere som er i karantene på grunn av covid-19 ved 

stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-6 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-7 Forskrift om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av forhåndsstemmegivningen ved 

stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3a Adgang til å benytte valglokaler utenfor stemmekretsen ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3b Adgang til å opprette ekstra valglokaler ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3c Stemmegivning for velgere som er i karantene på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i 

2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3d Valglokaler som består av flere rom ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-6a Stemmegivning for velgere som er i isolasjon på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i 

2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-10 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-11 Forskrift om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av valgtinget ved stortingsvalget i 

2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 10-4a Opptelling av stemmesedler avgitt i ekstra valglokaler og stemmesedler som er lagt i 

stemmeseddelkonvolutt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-5a Foreløpig opptelling ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-10 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-11 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-12 Innskrenkninger i kommunestyrets myndighet etter smittevernloven § 4-1 første ledd ved 

stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Vannressursloven              

§ 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 (kvalitetsmål for vassdrag) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 (kantvegetasjon) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 (kraftutbygging i vernede vassdrag) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 53 (tilsyn) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 54 (internkontroll) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 55 (rett til opplysninger og synfaring) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 56 (oppsetting av vannmerker) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 57 (undersøkelser) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 59 (pålegg om retting) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 65 Gjennomføringsbestemmelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Vassdragsreguleringsloven              

§ 12 Offentliggjøring av søknad og innsigelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Utgifter til nødvendig bistand 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Vass- og avløpsanleggsloven              

§  1 Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  3 Kommunale vass- og avløpsgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  5 Lokale forskrifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  6 Lovpant og tvangsgrunnlag for utlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Veglova              

§ 4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8  
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31  
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44  
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 45 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 50  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 51  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 52  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 54 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 56  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 57  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 58 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Vegtrafikkloven              

§ 5 Skiltregler m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 6 Fartsregler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Særlige forbud mot trafikk. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Unntak for utrykningskjøretøy m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31a Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38 Panterett og inndriving m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43b Behandling av personopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Vergemålsloven              

§ 57 Meldeplikt for institusjoner og andre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Viltloven              
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§ 7 (forbud mot vilt i fangenskap) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 (bruk av våpen under jakt) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 (bruk av hund under jakt) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 (fangst) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 (fullmakt for Kongen til å gi forskrifter) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 (almenhetens jaktadgang) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 (obligatorisk jegerprøve) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 50 (plikt til å opplyse om jaktutbytte) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 51 (skuddpremier) 

 



NOTAT.  
 13.06.21/Lchl/bsme 

Endringer i delegasjonsreglementet 

Viktige forutsetninger: 

 Gammelt delegasjonsreglement ble brukt som mal når vi startet jobben i KF delegering. Jeg 

har derfor tatt utgangspunkt i det første reglementet som ligger ferdig etter påbegynt 

valgperiode (november 2019). Denne er sammenlignet med dagens reglement. 

 HOOK og HOAT erstattet Hovedutvalg for drift og Hovedutvalg for forvaltning. Fordelingen av 

oppgaver knyttet til gamle og nye utvalg var forskjellig. Når vi da bare byttet navn ble også 

lovene liggende i feil utvalg. Jeg har sett på utvalgene samlet og ikke tatt med de lovverk som 

i ettertid kun er blitt byttet mellom utvalgene. Så endringer under er kun lovverk som er 

delegert nytt eller tatt ut. 

 Hoveddelen i den nye kommuneloven tredde i kraft fra og med det konstituerende møtet i 

det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Det nye reglementet 

er derfor i tekstdelen oppdatert med de nye lovparagrafene.  

Kommunestyret: 

Eldrerådslov og Råd for folk med nedsatt funksjonsevne er tatt ut. Dette ivaretas i ny kommunelov. 

Ansvaret er fortsatt delegert kommunestyret. 

Ny delegering: 

 Fjelloven § 3,4,5,7 

 Forurensningsloven § 83              

 Havne- og farvannsloven § 5 og 33  

 Motorferdselloven § 5 

 Sameloven § 3-9 

 Smittevernloven § 4-1  

 Kjøp og salg av eiendom ihht til reglement 

 Egengodkjenning av reguleringsplaner 

 

Valgstyret:  

Ingen endringer 

 

Ordfører: 

Lede kommunens forhandlingsutvalg etter vedtatt reglement 

Fjernet kulepunkt: Inneha funksjon som saksbehandler for klagenemnda, og gi innstilling til nemnda 

 

Kontrollutvalget 

Ny delegering: 



 Kommuneloven § 23-2  

Formannskapet: 

Fjernet delegering: 

 Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker etter Plan- og bygningsloven  

Ny delegering: 

 Smittevernloven § 4-1 

HOAT: 

Ny delegering: 

 Brann og eksplosjonsvernloven §7 

 Plan og bygningsloven  

HOOK: 

Ingen endringer i delegasjonen 

Nytt for både HOAT og HOOK 

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret.  

Unntatt er saker som har økonomiske konsekvenser ut over vedtatte rammer, der skal hovedutvalget 

gi en høringsuttalelse og høringsinnspillet fra utvalget skal fremkomme i saksbehandlingen videre. 

Saker med økonomiske konsekvenser skal fremlegges for formannskapet og kommunestyret. 

Utvalget kan fordele ressurser innenfor vedtatte rammer, innenfor sitt fagfelt, der kommunestyret 

gir slik fullmakt. 

Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til 

kommunedirektørens innstilling, følger alltid saken til behandlingen i kommunestyret  

Medlemmer: valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer/medlemmer på liste  

 

Administrasjonsutvalget: 

Lå tidligere under Formannskapet.  

Ligger nå direkte under Kommunestyret 

 

Kommunedirektør 

Kommunedirektøren delegeres å signerer inngåtte avtaler på vegne av kommunen, som følge av 

vedtak gjort av kommunestyret eller fra et utvalg som har delegasjon til dette. 

Delegert myndighet til å fatte vedtak i saker etter plan og bygningsloven (pbl) § 12-14 og 
dispensasjoner etter plan og bygningsloven (pbl) uten vesentlige nabomerknader og/eller varsler om 
mulig påklage fra sektormyndighetene.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 026 &01  

Arkivsaksnr.: 21/1286    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MARIN SAMARBEIDSAVTALE, GODKJENNING AV NÆRØYSUND KOMMUNE 

SOM DEL AV SAMARBEIDET OG REVIDERING AV SAMARBEIDSAVTALEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Samarbeidsavtalen mellom Frøya, Hitra, Nærøysund og Trondheim kommuner 

tas til orientering.  

2. Ordfører signerer avtalen under Trøndersk Matfestival 2021 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Marin samarbeidsavtale mellom Frøya, Hitra, Narøysund og Trondheim kommuner.  

 

Saksopplysninger:   

 

Avtalens bakgrunn og hensikt 

Dokumentet er en marin samarbeidsavtale mellom kommunene Frøya, Hitra, Nærøysund og  

Trondheim. Gjennom denne avtalen er det inngått en avtale om et konkret samarbeid mellom de 

fire kommunene.  

 

Historikk: 

01.08.13 ble de signert en intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim kommuner om et 

marint samarbeid.  

18.08.16 ble avtalen inngått og signert med fokus på marint samarbeid 

12.04.19 tiltrådte Nærøy og Vikna kommuner den eksisterende avtalen, fra 01.01.20 sammenslått 

til Nærøysund kommune. 

19.05.21 besluttet styringsgruppa, de 4 ordførere, at avtalen skal oppdateres og signeres av de fire 

ordførerne under Trøndersk Matfestival 2021. 

 

Avtalens intensjon 



Avtalens intensjon er å synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom oppdrettskommunene 

Frøya, Hitra, Nærøysund og teknologihovedstaden Trondheim. De fire kommunene utgjør et 

marint midtpunkt i Norge, både geografisk og teknologisk. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

bidrar de fire kommunene betydelig til marin verdiskaping og innovasjon.  

 

Avtalens områder: 

- Styrke omdømmet og markedsføre regionen 

- Styrke og forbedre samspillet mellom næringslivet og offentlige aktører i regionen 

- Styrke og ivareta regionens nasjonale og internasjonale posisjon  

- Sikre relevant kompetanse i regionen 

- Bistå og støtte hverandre i saker knyttet marine satsninger i den enkelte kommune 

 

Revidering av områdene blir gjenstand for diskusjon i et felles formannskapsmøte med alle 4 

kommunene i Nærøysund kommune 29. – 30.09.21. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at samarbeidsavtalen tas til orientering og at ordfører signerer 

avtalen sammen med Hitra, Nærøysund og Trondheim kommuner under Trøndersk 

Matfestival.  

 

 

 

 

 



 

 

MARIN SAMARBEIDSAVTALE 

 

MELLOM FRØYA, HITRA, NÆRØYSUND OG 

TRONDHEIM KOMMUNER 
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AVTALE MELLOM FRØYA, HITRA, NÆRØYSUND OG TRONDHEIM 

 

Avtalens bakgrunn og hensikt 

 

Dokumentet er en marin samarbeidsavtale mellom kommunene Frøya, Hitra, Nærøysund og  

Trondheim. Gjennom denne avtalen er det inngått en avtale om et konkret samarbeid 

mellom de fire kommunene.  

1.08.13 ble de signert en intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim kommuner om 

et marint samarbeid.  

18.08.16 ble avtalen inngått og signert med fokus på marint samarbeid 

12.04.19 tiltrådte Nærøy og Vikna kommuner den eksisterende avtalen, fra 01.01.20 

sammenslått til Nærøysund kommune. 

19.05.21 besluttet styringsgruppa at avtalen skal oppdateres og signeres av de fire 

ordførerne under Trøndersk Matfestival 2021. 

 

Avtalens intensjon 

Synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom oppdrettskommunene Frøya, Hitra, 

Nærøysund og teknologihovedstaden Trondheim. De fire kommunene utgjør et marint 

midtpunkt i Norge, både geografisk og teknologisk. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

bidrar de fire kommunene betydelig til marin verdiskaping og innovasjon.  

 

Avtalens område 

- Styrke omdømmet og markedsføre regionen 

- Styrke og forbedre samspillet mellom næringslivet og offentlige aktører i 

regionen 

- Styrke og ivareta regionens nasjonale og internasjonale posisjon  

- Sikre relevant kompetanse i regionen 

- Bistå og støtte hverandre i saker knyttet marine satsninger i den enkelte 

kommune 

 

 

Organisering 

 

Ordførermøter: Ordførerne fra Frøya, Hitra, Nærøysund og Trondheim treffes jevnlig og 

fungerer som styringsgruppe for samarbeidet. Kommunedirektørene har møte- og talerett i 

møtene. 

 

Prosjektgruppen: Prosjektgruppen består av minst en representant fra hver av kommunene.  
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Prosjektgruppen deltar i møtene med ordførerne. Prosjektgruppen rullerer på ansvar for 

følgende oppgaver:  

- Prosjektleder 

- Felles formannskapsmøte med årsrapportering 

- AquaNor/ Nor-Fishing 

- Bedriftsbesøk 

- Arbeidsmøte under Trøndersk Matfestival 

 

Prosjektlederansvaret rulleres hvert år og representerer kommunen som har ansvar for 

felles formannskapsmøte. Prosjektgruppen utarbeider og gjennomfører strategi- og 

handlingsplan. Prosjektgruppen utarbeider årshjul og møtes ved behov.  

 

Avtalens varighet 

Denne avtalen erstatter samarbeidsavtalen fra 16. august 2016 og er en endelig og 

bindende avtale mellom kommunene. Kommunene har mulighet å gå ut av avtalen når alle 

partene er informert om dette og oppsigelsen må gjøres gjeldende innen 01.01. hvert år, 

med 6 måneders oppsigelse.  

 

Denne avtalen signeres i fire eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt 

eksemplar.  

 

 

Sted: Trondheim    Dato: 

 

 

Rita Ottervik      Kristin F. Strømskag    

 

Ordfører Trondheim kommune       Ordfører Frøya kommune 

 

 

 

Ole Laurits Haugen     Amund Hellesø 

 

Ordfører Hitra kommune    Ordfører Nærøysund kommune 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 004 &14  

Arkivsaksnr.: 21/1226    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport kortversjon for 2020 tas til orientering.  

 

 

Vedlegg: 

 

Årsrapportens kortversjon.  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsrapportens kortverrsjon utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes egne årsrapporter for 

2020. Årsrapporten offentliggjøres i digital utgave på kommunens hjemmeside. Årets temaer 

er Covid-19 situasjonen og Frøyatrimmen.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at årsrapportens kortversjon vedtas og offentliggjøres i digital 

utgave på kommunens hjemmeside.  
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FRØYA KOM M U N E
Kra og mangfold

Offisiell åpning av Dyrøy oppvekstsenter.
Foto: Bjørg Støen



Frøya har 1455 innvandrere og
norskfødte med innvandrerforeldre
fordelt på 43 nasjonaliteter

Danmark 4

Færøyene 4

Island 3

Sverige 30

Belgia 3

Bulgaria 120

Estland 109

Hviterussland 3

Italia 3

Kroatia 3

Latvia 52

Litauen 562

Moldova 12

Nederland 5

Polen 226

Portugal 6

Romania 14

Russland 19

Slovakia 9

Spania 8

Storbritannia 3

Tsjekkia 14

Tyrkia 9

Tyskland 37

Ukraina 14

Eritrea 27

Ghana 15

Kenya 3

Kongo 3

Marokko 5

Sudan 12

Uganda 3

Afghanistan 3

Filippinene 38

India 3

Indonesia 3

Saudi-Arabia 3

Syria 3

Thailand 50

Canada 3

USA 3

Brasil 3

Venezuela 3

SUM 1455
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F a k ta o m F rø ya k o m m u n e
Folketall 31.12.20: 5 204

Født: 73

Død: 31

Antall husstander: 2 018

Landareal: 230 km2

Totalt
oppdrettslokaliteter: 48

Fiskerimantall: blad A: 19 blad B:73

Antall fritidsboliger: 1 085

Netto innflytting: 16
Kilde SSB og kommuneProfile
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E n k o m m u n e i ve k st
Vekst og utvikling
I 2020 ble det født 73 barn på Frøya, noe som vi på godt
Frøyværsk kaller en «babyboom». Folketallet stiger, og i
2020 ble vi 54 flere Frøyværinger. Økt etterspørsel av arealer
innenfor flere typer næring viser også at vi er en attraktiv
kommune, faktisk så kommer Frøya på 18. plass i kommunal
rapports «framtidsbarometer for 2020». Attraktivitet fører
til tilflytting, økt boligbygging, flere innbyggere og med
det positive ringvirkninger for oss på alle måter. Samtidig
utfordrer dette oss som kommune, både i forhold til ressurs,
- og kompetansetilgang.

Økonomistyring
Å følge opp budsjett og regnskap, og ha god kompetanse
på økonomistyring i en kommune er viktig. Dette har derfor
vært høyt prioritet for meg og mine ledere i 2020.

Nettopp på å grunn av de store svingningene i
skatteinntektene vi opplevde i 2019, har vi i 2020 tatt
grep for å finne «flytsonen», det vil si å finne riktig
utgiftsnivå i forhold til inntektsnivå. Vi har gjennomført
en stor effektiviseringsprosess, der virksomhetene har
iverksatt tiltak for å redusere driften med 3 %. Dette
har vi gjort på grunnlag av at gjeldende inntektssystem
og rammeoverføringer vil gi oss et strammere økonomisk
handlingsrom i årene som kommer.

Resultatet viser et reelt regnskapsmessig merforbruk
på virksomhetene på 1,6 millioner kr (mot minus 16,6
millioner i 2019). Finans har et merforbruk på 2,1 millioner
kr. Dette tilsier at vi er på god vei til å nå målsettingene
i effektiviseringsplanene og omstillingen som vi satte oss
for 2020.

Kommunen har opplev en voldsom økning i skatteinntekten
i 2020. Hele 140 millioner over forventet og budsjettert
skatteinngang. I tillegg fikk Frøya kommune 86,4 millioner
kr fra havbruksfondet. Avkastning på fond ble på 9,6
millioner kr. Som følge av disse ekstraordinære inntektene
ble driftsresultat på hele 124 millioner kroner for 2020.

Nå er det viktig i fortsettelsen, å forvalte disse kronene
fornuftig!

COVID-19 pandemien.
Det som har preget driften hele året 2020 er pandemien
Covid-19. Pandemiene har utfordret oss på flere måter,
både i form av økte utgifter utover det vi har fått refundert
fra staten, men også i form av slitasje på våre fagfolk.
Pandemien har også vist oss – igjen, at de ansatte i
kommunen virkelig står på når det gjelder. Ansatte har vært
fleksible, omstillingsdyktige og initiativrike. De har bidratt
på alle tenkelige måter for å håndtere denne pandemien på
best mulig måte.

Ansatte fortjener en stor HONNØR for den jobben som har
vært gjort gjennom en lang pandemi.

Driften
Som årsmeldingen viser har driften gått sin gang ute på
virksomhetene trass pandemi. At vi vokser gjenspeiles også
i alle aktivitetene som virksomhetene melder.

Vi har feiret flere begivenheter gjennom året. Bl. a åpning
av nye Dyrøy oppvekstsenter, ny liggekai på Sistranda, gang
og sykkelvei fra Hamarvika til Sistranda og nytt boligfelt

på Holahauan. Vi markerte også for første gang PRIDE på
Frøya i 2020.

Nytt helsehuset og omsorgsboliger reiser seg på
Sistranda, og store og omfattende prosesser har
vært gjennomført i planleggingen mot innflytting.
«Morgendagens omsorg»  er blitt et begrep som omhandler
ikke bare nybygg, men hvordan tjenesten skal ytes i
fremtiden. Dette både innenfor eldreomsorgen, tjenester
til brukere med andre behov og helsetjenestene for øvrig.
Mantra har vært  «hverdagsmestring» og  «hva er viktig for
deg»  i oppbyggingen av de nye tjenestene. Også bruk av
digitalisering og moderne teknologi er tiltak som settes i
verk for å frigi flere «varme hender».

Vi etablerte to nye interkommunale tjenester sammen
med Hitra i 2020. Tjenester til de med store behov innenfor
feltet rus/psykisk helse, og innen de sosiale tjenestene i
NAV.

Innen oppvekst jobbes det med å implementere
fagfornyelsen inn i virksomhetene. Dette betyr blant annet
økt fokus på digitale ferdigheter i et tverrfaglig perspektiv.
Vi har fremdeles ekstra fokus på basisfagene, og spesielt
lesing og språkforståelse. Et godt foreldresamarbeid, gode
læringsmiljø og et trygt psykososialt miljø for barn, med
nullmobbing er fremdeles vår visjon.

Vår store satsing på tverrfaglig samarbeid gjennom «ØYA
prosjektet» med visjonen «det trengs en hel øy for å oppdra
et barn», jobber aktivt med sine 5 delprosjekt, der hver
«finger i hånden» representerer en #satsing. Mer info om
disse prosjektene finner du på vår hjemmeside: www.Froya.
kommune.no. Vi har stor tro på dette prosjektet vil gi oss
gevinster på lang sikt!

Pandemien førte til at vi stengte ned deler av tjenestene.
Dette har gitt ansatte innen kultur mulighet til å drive med
mer feltarbeid. Dette ser vi godt på den innsatsen som de
har lagt ned, også sammen med frivillige, for å fremstille
bl. a gammelskolen, bygdetunet og stabben fort i ny drakt.
Titran har også fått sine kulturminnekilt, og fremstår nå
som et attraktivt turistmål.

I Frøya kommune jobber i overkant av 500 ansatte. Alle
med høye ambisjoner om å utvikle og levere best mulig
tjenester til alle kommunens innbyggere innenfor den
rammen de har til rådighet. Det er det denne årsmeldingen
beviser i fortsettelsen.

Jeg ønsker å takke alle kommunens ansatte, politikere,
tillitsvalgte, frivillige, næringsliv og øvrige samarbeidsparter
for et konstruktivt og godt samarbeid i 2020. Bare sammen
greier vi å utvikle Frøya til den kommunen vi ønsker å bo
og leve i.

Beathe Sandvik Meland
Kommunedirektør
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Året 2020 har vist oss at Frøya kommune består av ansatte og
ledere som er fremoverlente, omstillingsdyktige og evner å
«stå han av» når situasjonen krever det.

2020 ble et helt annet år enn det alle hadde forventet - og
ønsket seg. Usikkerhet rundt skatteinngangen etter at Frøya
mottok mindre inntekter enn forventet førte til at budsjett-
prosessen ble restartet med nye inntektsgrunnlag de siste
ukene i desember 2019.

Resultatet ble et budsjett med forventninger om at alle virk-
somheter skulle redusere sine utgifter.

Gjennom 2020 behandlet vi politisk flere nedtrekkssaker.
Virksomhetene og administrasjonen jobbet godt og kom med
gode og gjennomarbeidede forslag til innsparinger. Politisk
har det vært viktig å skjerme de direkte brukerrettede tjenes-
tene når vi har tatt stilling til forslagene.

Og i mars ble verden brått helt annerledes. Covid 19-pan-
demien fikk fullt fokus, både på Frøya, i Norge og resten av
verden. Det har vært mange møter i beredskapsledelsen gjen-
nom året. Hovedfokuset har vært å begrense negative virk-
ninger for barn og unge, så langt det har latt seg gjøre, samt
å redusere konsekvensene for næringslivet.

Vi opplever at alle ansatte i kommunen har sterkt seg langt,
og mange ganger mye lengre enn man kan forvente, for å
fortsatt kunne gi gode tjenester til innbyggerne våre. Mange
har måttet arbeide på nye måter, eller opplevd en større ar-
beidsbelastning enn vanlig. Året har også vist oss at dette kan
benyttes som mulighet til omstilling og å jobbe smartere.

Vi vil fortsette det gode arbeidet som gjøres også fremover -
god lesning med årsrapporten.

Jeg vil rette en stor takk til alle innbyggere, næringsliv og
ansatte i Frøya kommune for at vi sammen kom oss gjennom
et krevende år!

Kristin Strømskag
Ordfører
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Tema Covid-1 9
26. februar kommer nyheten om at Norge har fått sitt første
påviste tilfelle av koronaviruset, og Frøya kommune starter
planleggingen for å rigge seg for et eventuelt virusutbrudd
i kommunen. Pandemi-plan og beredskapsplan iverksettes,
og beredskapsledelsen starter opp med møter for å sam-
ordne tiltak i henhold til plan.

På slutten av februar settes det i gang ekstra renhold ved
skoler, barnehager og helseinstitusjoner. I tillegg opprettes
tett dialog med næringslivet for å sikre at alle har en ri-
siko- og sårbarhetsanalyse av sin virksomhet og en plan for
kontinuitet i tjenesten. Det samme gjøres i alle kommunale
virksomheter.

Siden pandemiens start og inntil 010121 hadde Frøya kom-
mune ett definert utbrudd av Covid-19. Inntil da hadde det
ikke vært registrert innreisesmitte eller enkelttilfeller.

Det gikk altså hele 9 måneder fra Norges regjering stengte
ned Norge 12.mars, før Frøya fikk registrert sin første smit-
tede den 23.desember 2020. Utbruddet kom i forlengelsen
av et kjent utbrudd på Hitra, og underbygget den status
Hitra og Frøya kommuner har som felles bo- og arbeidsre-
gion. Det har også ført til et tett samarbeid mellom nabo-
kommunene i planlegging og håndtering av pandemien i
øyregionen. Fra 23.desember 2020 til 1.januar 2021 ble det
påvist 9 smittede i Frøya kommune.

Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege
Kommuneoverlegen har siden pandemiens start og inntil
010121 vedtatt 3 forskrifter på hastevedtak jfr. Smittevern-
loven § 4.1 om nødvendige smitteverntiltak for å hindre/
begrense smitte. Forskriftene har så blitt forlenget eller
opphevet av politiske organ. Kommunestyret og Formann-
skap har vedtatt hhv 1 vedtak om forskrift. Formannskap
har i perioder hatt delegert vedtaksmyndighet på forskrift
fra Kommunestyret for å lette saksgangen.

Det har under hele pandemien vært et stort fokus på å opp-
rettholde tjenester og aktiviteter for barn og unge, samt
sårbare grupper.

Det har i løpet av 2020 vært lagt ned en formidabel innsats
fra innbyggere, næringsliv, frivilligheten og kommunalt an-
satte.

Innbyggerne har vist stor tillit til beslutningstakere og fulgt
de råd og regler som er vedtatt med en imponerende vilje.
Næringsliv og kommunens koronagruppe har hatt en tett
dialog under hele pandemien, og dette samarbeidet har mu-
liggjort gode planer for pandemien, effektiv smittesporing
og håndtering av utbrudd.

Frivilligheten har tilpasset seg råd og anbefalinger og har
gjort en stor innsats for å opprettholde tilbud til barn og
unge så langt det har vært mulig innen gjeldende forskrif-
ter.

Kommunalt ansatte har vist en stor innsats og en enorm
evne til å snu seg rundt og være fleksible for å løse de
oppgaver pandemien har ført med seg. Det har vært stor
aktivitet på testing, smittesporing, forsterket renhold, be-
redskapsledelse, koronagruppe, koronatelefon, personal-
ledelse, legetjenesten og servicekontor.

I 2020 har Frøya kommune hatt en utgift på 5.63 millio-
ner kroner hvor Staten har tildelt kommunen 4,73 millioner
kroner.

Totalt sett har Frøya kommune håndtert situasjonen med
Covid-19 i 2020 på en god måte, og sammen har vi alle
– innbyggere, næringsliv, frivilligheten og kommunale tje-
nester – holdt smitten unna og nede på et akseptabelt nivå.
Tusen takk for innsatsen!

Vennlig hilsen kommuneoverlege
Ingrid Kristiansen

C o vi d - 1 9

Årsrapport 2020 - Frøya kommune
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Helse og mestring skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet.
Tjenestene skal være tilpasset behovet til den enkelte, være
kostnadseffektive og bidra til trygghet og livskvalitet for inn-
byggerne i kommunen. Tjenestene skal bidra til mestring og
selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har be-
hov for, når behovet oppstår.

For helse og mestring står prosjektet «morgendagens om-
sorg» overfor store investeringer i bygging av nytt helse- og
omsorgssenter. Til sammen 76 heldøgns omsorgsplasser vil
gi oss et stort løft for å imøtekomme dagens og framtidas
krav til hvordan kommunen skal drifte og utvikle helse- og
omsorgstjenestene. Byggeprosessen er i gang, Helse og om-
sorgssentret planlegges ferdigstilt høsten 2021.

Prosjektet «Morgendagens omsorg» skal bidra til omstilling
for å levere effektive tjenester med rett kvalitet til innbygger-
ne, og sikre en god arbeidsplass for medarbeidere slik at bru-
kernes behov møtes på en forsvarlig måte. Det skal implemen-
teres velferdsteknologiske løsninger og annen teknologi for å
heve kvaliteten på tjenestene og sørge for at innbyggerne kan
mestre hverdagen i størst mulig grad selv. Alle virksomhetene
jobber med endring av arbeidsprosesser og tjenestene har fo-
kus på endrings – og utviklingsarbeid for å imøtekomme krav
og forventninger til fremtidas tjenester. Brukerne skal møte
en tjeneste, hvor ansatte samarbeider på tvers av avdelinger
og tjenester, og på tvers av forvaltningsnivå. Nye velferdstek-
nologiske løsninger skal også gi gevinster som gjør kommu-
nen i stand til å bistå et økt antall innbyggere.

Bo, aktivitet og miljøtjenesten
Virksomheten bo-, aktivitet- og miljøtjeneste yter heldøgns
tjenester til målgruppen mennesker med nedsatt funksjons-
evne i aldersgruppen 0-100 år.

Tjenestene som ytes er blant annet praktisk bistand og
opplæring i/utenfor boligen, avlastning, støttekontakt,
omsorgsstønad, veiledning, individuell plan og koordine-
ringsbistand. Miljøpersonalet i virksomheten er tverrfaglig
sammensatt, arbeider aktivt og miljøterapeutisk for bl.a. å
utvikle og opprettholde ferdigheter/funksjoner hos den en-
kelte bruker. Virkemidler for å oppnå aktiv deltagelse i egen
livssituasjon realiseres gjennom blant annet målrettet miljø-
arbeid, forutsigbarhet, egen mestring, selvbestemmelse og
valgfrihet, kommunikasjon, sosialt nettverk/kontakt med fa-
milie, aktiv deltagelse innen kultur/fritid, meningsfylt dag-/
aktivitetstilbud og trygg bosituasjon.

I virksomhetens utviklingsprosess jobbes det med å utarbeide
en faglige plattformen som har et overbygget tankesett med
fokuset «Hva er viktig for deg»? Dette er et tankesett som har
til hensikt å tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til at helse/
omsorgstjenestene møter og styrker personenes egne ressur-
ser og mestringsevne.

Familie og Helse
Virksomheten Familie og helse består av flere avdelinger og
fagområder:
Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, åpen bar-
nehage, barnevernstjeneste, psykisk helsetjeneste, flyktnin-
getjeneste, legekontor og legevakt.

Alle avdelingene er sentrale i «Familiens hus», et konsept der
alle faggrupper samarbeider slik at innbyggerne slipper å gå
fra en tjeneste til en annen når de har behov for hjelp. I til-
legg til å yte tjenester til voksne, jobber tjenestene med barn
og familier og deres nettverk. Familie og helse jobber særskilt
for å forebygge, og komme inn tidlig med hjelp ved behov.
Terskelen for å ta kontakt med våre tjenester skal være lav.

Barneverntjenesten i Frøya skal sikre at barn og unge som
lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling,
får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge
får trygge oppvekstkår. Tjenesten iverksetter og følger opp
hjelpetiltak som veiledning, støttekontakt, besøkshjem, fri-
tidsaktiviteter og iverksetter og følger opp omsorgstiltak.
Barnevernstjenesten på Frøya har stort fokus på familieråd.
Dette er et godt verktøy for at barn og familier får mulighet til
å ha medvirkning i egen sak, og at det bygges nettverk rundt
familien som fortsatt er tilstede når barneverntjenesten av-
slutter saken. I 2020 har totalt 94 barn på Frøya hatt kontakt
med barneverntjenesten på en eller annen måte. Barneverns-
tjenesten har mottatt 61 bekymringsmeldinger, og det ble
gitt 61 omsorgs – og hjelpetiltak gjennom året.

Fra høsten 2020 ble også Flyktningetjenesten lagt under
familie og Helse. Flyktningetjenestens hovedoppgave er
bosetting og integrering av voksne og enslige mindreårige
flyktninger. Flyktningetjenesten er ansvarlig for kommunens

H e ls e o g m e stri n g
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introduksjonsprogram for flyktninger, der målsettingen er å
styrke flyktningenes muligheter for deltakelse i arbeid eller
utdanning, og i samfunnslivet for øvrig. Flyktningetjenesten
bidrar også med hjelp slik at den enkelte kan bli mest mu-
lig økonomisk selvstendig. Det ble i 2020 inngått et samar-
beid med Dalpro AS som gjennomfører undervisning i norsk
og samfunnsfag for introduksjonsprogrammet, samt rett og
plikt elever i Frøya kommune. Frøya kommune var en av de få
kommuner i Norge som mottok nye flyktninger i 2020. Tre nye
flyktninger kom i desember.

IMDIs tilbakemelding til Frøya kommune er at vi scorer meget
godt på tilrettelegging for rask bosetting, integrering og kva-
lifisering av flyktninger, samt gode muligheter for å få arbeid
og/eller utdanning.

Pleie og Omsorgstjenesten
Pleie- og omsorgstjenesten yter tjenester til over 300 bruke-
re, primært eldre. Virksomheten jobber med endrings – og ut-
viklingsarbeid tilknyttet «morgendagens omsorg» og endrin-
gen fra sykehjem til Helsehus og bofellesskap med heldøgns
bemanning. Frøya sykehjem har i dag 57 plasser, hvorav 13
på korttidsavdelingen. På korttidsavdelingen er det fokus på
rehabilitering, og vi har det siste året hatt egen fysioterapeut
ansatt i virksomheten. I tillegg tildeles det avlastningsopp-
hold som pårørendestøtte. Dette kan bidra til pårørende med
omsorgsoppgaver får regelmessig fri og at bruker kan bo len-
ger i eget hjem, og man utsetter fast institusjonsopphold. Øv-
rige plasser på Frøya sykehjem er fordelt på 2 miljøavdelinger,
for brukere med kognitiv svikt og 3 somatiske avdelinger for
langtidsopphold. Sykehjemmet er sertifisert livsgledehjem
fra 2016, og har ansatt aktivitører og livsgledekonsulent. Vi
har en egen dialysestasjon underlagt St. Olavs hospital og
eget institusjonskjøkken, som i tillegg til å lage mat til sy-

kehjemmet også selger middag til hjemmeboende og drifter
kantina ved Sistranda barneskole.

Hjemmetjenesten yter tjenester til brukere både på fast-Frøya
og i øyrekka. Det er ca. 250 tjenestemottakere, de fordeles
primært på hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet.
Beinskardet omsorgsbolig er to delt. I det ene bygget er det
12 leiligheter med eget soverom og i det andre bygget er det
personalbase og felleskjøkken og stue, i tillegg til 6 boenhe-
ter (som ikke har eget soverom). Virksomheten drifter 3 typer
dagsenter for hjemmeboende: dagsenter for demente med 6
plasser, dagsenter for eldre med 14 plasser, og åpent dagsen-
ter på Beinskardet 2 dager i uka.

Pleie og omsorgstjenesten har eget hukommelsesteam og er
representert i hverdagsmestringsteam. Støttekontakter for
eldre er også underlagt virksomheten.

Tildeling av tjenester foretas av forvaltningskontor for helse-
og omsorg, som er underlagt virksomheten, men behandler
søknader om helse– og omsorgstjenester for hele rammeom-
rådet helse- og mestring.

Sosialtjenesten NAV
Målsetningen for de sosiale tjenestene i NAV er å bidra til
forebygging og redusering av fattigdom, fremme sosial inklu-
dering og bidra til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett.
Øke mulighetene for hver enkelt mottaker av sosial stønad å
bli selvforsørget.

NAV Frøya registrerer at antall søknader på økonomisk sosial-
hjelp er nesten 3-doblet de siste 10 årene. Dette gjenspeiler
et samfunn som har langt flere fattige blant sine innbyggere
enn tidligere. Vi ser en større kompleksitet i hver brukersak
og en økning blant søkere med forsørgeransvar for barn. Det
er derfor viktig at ansatte i NAV-kontoret har handlingsrom
for å gjøre de gode individuelle og konkrete vurderinger som
er nødvendig, slik at den enkelte får den oppfølgingen de har
krav på etter målsettingen. Vi må unngå at noen blir gående
på sosial stønad i lengre perioder enn hva som er nødvendig,
men får muligheten til å komme i arbeid.

Årsrapport 2020 - Frøya kommune
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Dyrøy oppvekstsenter
I februar 2020 sto nye Dyrøy oppvekstsenter ferdig – med
totalrenovering av eksisterende del, og nytt tilbygg. Dyrøy
oppvekstsenter har doblet arealet, og er nå et tidsriktig
oppvekstsenter. Den offisielle åpningen på våren ble utsatt
på grunn av koronasituasjonen, men på høsten ble det
gjennomført en koronavennlig markering, med noen få
inviterte gjester. Når situasjonen tillater det vil det bli åpnet
for at flere kan komme for å se det nye oppvekstsenteret. Nå
jobbes det med å oppgradere uteområdet, slik at det skal
tilfredsstille behov for allsidig fysisk aktivitet og et godt
psykososialt miljø.

I anledning nytt oppvekstsenter er det utarbeidet en
pedagogisk plattform, som igjen har ledet fram til en ny
visjon for oppvekstsenteret:
Dyrøy oppvekstsenter – en trygg seilas med latter, lek og
læring.

Dette er noe oppvekstsenteret vil fortsette å jobbe mye
med framover. Elevrådet har jobbet med ny logo til
oppvekstsenteret, hvor også visjonen er med.

Frøya kulturskole
Å drive kulturskole når samfunnet er nedstengt er en uvant
øvelse. Heldigital undervisning var nytt for både lærere og
elever, så her var det bare å hive seg rundt. Fra mars til juni ble
elektronisk kommunikasjon av instruksjoner, veiledninger,
samtaler på Teams og innspillinger til kulturskolens
nyopprettede YouTube-kanal den nye hverdagen. Det ble
mange fine filmer!

Men noen opptredener med sprell levende elever ble det
heldigvis også. Frøya skolekorps gledet beboerne utenfor

sykehjemmet og Beinskardet 17.mai, og dramaelevene
deltok i en flott forestilling i Sletta kirke. I oppvekstdebatten
og i kommunestyret fikk noen elever gledet politikere og
debattanter.

Nytt i 2020 var også et utvidet samarbeid med
Trondheimsolistene, der kulturskolens elever fikk øvd seg
på å spille i et sammensatt orkester. I denne anledning
med elever på både messingblås, stryk og slagverk.
Kanskje vi ser starten på Frøya kulturskoles miniorkester?

Frøya kulturskole er uansett stolte av alle sine modige elever!

Frøya ungdomsskole
Frøya ungdomsskole har 30 ansatte og 130 elever ved
skolestart høsten 2020. Skolen er en ren ungdomsskole,
med to paralleller på alle trinn. Elevene kommer fra alle
grendeskolene på fast Frøya. Skolen har et tett og godt
samarbeid med FAU, SU/SMU og elevråd. Alle disse organene
er viktige i utviklingen av skolen – både med tanke på
læringsmiljø og læring. Skolen er opptatt av å være en
lærende organisasjon på alle nivå. Det arbeides med at
elevene er aktive i egen læring, der tilrettelagt opplæring
er viktig for alle elever. Tolærersystem i alle basisfag er et
godt tiltak for å tilpasse for den enkelte elev. Aktiviteter og
læring utafor klasserommet i den flotte naturen Frøya har
å by på, er også noe som fører til variasjon og økt trivsel.
Finn skoleavvisa på www.froyaskoleavis.com og Frøya
ungdomsskole på Facebook.

Mausund oppvekstsenter
Mausund oppvekstsenters hovedfokus i løpet av året har vært
på begreper, lesing og innføring av ny læreplan.

Hjemmeskole under landets lockdown i mars-mai, satte
lærerne i en situasjon der de ble tvunget til å håndtere det
digitale på en annerledes og mer kreativ måte. Dette lyktes
vi med!

Av andre spesielle hendelser i løpet av året, nevnes temauka
i høst med fokus på bærekraftig utvikling. Gjennom praktiske
arbeid og samarbeid med bl.a. Mausund feltstasjon, når vi de
mål som den nye læreplanen sier i forhold til dette. Å jobbe
sammen som enhet mot et mål, er noe vi finner verdifullt og
trivselsskapende.

Liten enhet betyr ikke at vi ikke får ting til. Vi har mange
ulike tiltak i løpet av året som bidrar til samhold, trivsel og
engasjement (temauker, FORUT, fellesturer, aktivitetsdager,
juleavslutnig etc).

Antallet barn ved oppvekstsenteret har vært nedadgående
det siste året.

O p p ve k s t
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Nabeita oppvekstsenter
Annerledesåret som ble både unormalt og helt normalt.
Barna skal ha alltid rom for å utvikle seg og det må vi voksne
legge til rette for. Ikke alle har fått leke sammen, men leken
har hatt den samme plassen i hverdagen. Læringen likeså.
I-paden har blitt mye brukt i skolehverdagen - ikke bare
når det var hjemmeskole, men også ellers. Mye av de årlige
begivenhetene foregikk digitalt.

Mattemaraton er et eksempel på det - ivrige barn som løste
matematikkoppgaver nær sagt dag og natt i hele mai! Den
innsatsen fikk de igjen for! I konkurranse med elever over
hele landet gjorde elevene det skarpt! Sammen med Dyrøy
og Nordskag ble vi med ett matematikkøya!

Den årlige julekonserten ble også digital. Klassene øvde på
sangene sine utover høsten som de normalt ville ha gjort. Så
ble det filmet og sendt ut via YouTube til foreldre, elever og
ansatte. Det normale ble løst på en unormal måte .

Oppvekstsenteret fikk endelig ny fane dette året. Fana står
der og venter på at den normale tiden skal komme tilbake og
at den kan bli båret i tog på 17.mai av stolte barn fra Nabeita!

Nesset barnehage
Barnehagen har satset på pedagogisk dokumentasjon som
en arbeidsmåte, hvor både barn og personalet er i utvikling.
Barn lærer ikke mer enn det menneskene og miljøet bidrar
til. Det jobbes mye med refleksjon i personalet og for at det
fysiske miljøet skal fungere pedagogisk. De benytter mye
gjenbruksmaterialer, da disse kan byttes ut og dermed bidra
til progresjon, men også fordi det er bærekraftig – et tema
barna har vært opptatt av og som de har jobbet systematisk
med. Nesset ønsker å skape læringsmiljøer som bygger på det
barna allerede er opptatt av. Gjennom små barnegrupper får
personalet til å være tett på og fange opp barns interesser og
ta dem på alvor.

Nordskag oppvekstsenter
Barnehagen pleier hvert år å jobbe i fellesskap med et
eventyr, og i 2020 var det “Gullhår” som sto for tur. Da jobber
alle avdelingene med dette i samme periode, dette bygger
VI-følelse og fremmer språk og kommunikasjon på tvers av
avdelinger.

Vi-følelse har også stått i fokus på skolen, og denne ble
styrket gjennom samarbeid i musikktimene, og et skolekor
ble resultatet.

Sistranda barneskole
Sistranda barneskole har i dag totalt 220 elever fordelt
på 1.-7.trinn, med to paralleller på alle trinn. Det er
skolens andre skoleår som ren barneskole. Uteområdet for
mellomtrinnet vil i løpet av 2021 bli noe oppgradert med
tanke på uteaktiviteter/ lekeapparater. Dette ser vi frem til.
Skolen har stort fokus på trivsel og trygt skolemiljø, der
voksenrollen er sentral. Vi legger til rette for at alle barn
skal være aktive i sin egen læring og har derfor stort fokus på
variasjon av aktiviteter.

Skolen har til vanlig årlige faste tradisjoner som
juleforestilling med alle elevene til jul, og skuespill fra
7.trinn på slutten av skoleåret.

Nærområdet til skolen legger til rette for utedager med
uteskole i fjæra og i skogen.

Skolen har også basishall, svømmehall og stor fotballhall i
umiddelbar nærhet.

Sørburøy skole
Sørburøy skole satser på varierte skoledager og allsidige
utfordringer. Skolen har utvikla en vurderingskultur som
fremmer mestring på mange områder. Det er fortsatt et aktivt
samarbeid med kulturskolen og sørsamisk kunnskapspark,
og også fortsatt drift i skolekorpset. Dette skoleåret feirer
Sørburøy skolekorps 15 år! I den forbindelse gjennomførte
gruppa ei reise til Bergen i juni som samarbeid mellom
skole og korps. Det gav mange gode opplevelser og
læringsmuligheter, og da det innlagte korpsstevnet ble
avlyst, seilte gjengen i stedet med hurtigruta oppover
vestlandskysten inkludert Geiranger. Nesten bare vi og
dronning Sonja på fjordcruise i hetebølgen akkurat da! Det
var også en annerledes læringsarena da skolen fikk besøke
to bedrifter på Helgebostad i høst for å lære om matkultur og
bærekraftig jordbruk, før avslutning med en flott ridetur på
islandshester i Svankilen.

Årsrapport 2020 - Frøya kommune
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Servicesenteret
Virksomheten Servicesenteret har stort fokus på å være
tilgjengelig for innbyggerne, næringsliv og publikum el-
lers både via telefon, sosiale media, personlig oppmøte,
e-post og nettsider.

Virksomheten arbeider aktivt for å bedre spesielt den
digitale plattformen opp mot innbyggerne og bruker til-
bakemeldinger fra våre brukere aktivt i vårt arbeid for
å bli en bedre tjenesteyter for alle som har behov for å
komme i kontakt med Frøya kommune.

Hovedfokuset for våre ansatte er å betjene alle henven-
delser så raskt som mulig og på best mulig måte.

Et felt man har hatt mer fokus på i 2020, er det å minske
sårbarheten på noen av de ansvarsområdene virksom-
heten har. Dette for å sikre at driften av kommunen
fortsatt kan opprettholdes i størst mulig grad selv ved
fravær/sykdom og ferieavvikling.

Plan, Miljø og Forvaltning
Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til
tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode
rammevilkår for kommunal tjenesteproduksjon som gjør
Frøya til et attraktivt samfunn å leve og virke i.

Virksomheten påpeker i sitt budsjettdokument for 2020
at det skal være størst fokus på følgende arbeidsområ-
der:
• Kultur- og omdømmebygging
• Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
• God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten
• Profesjonell og moderne tjenesteyting

o God og effektiv saksbehandling
o Velfungerende oppdatert planverk

• Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima

Eiendomsforvaltning,
Kommunalteknikk og Utbygging
Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 47
ansatte fordelt på fagområdene, vaktmestre, renhold,
uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse og øvrig admi-
nistrasjon.

Primæroppgavene er drift og vedlikehold av kommunale
bygg, kommunale veier, gangveier, parkeringsplasser,
broer, kaier og andre uteanlegg. Virksomheten har også
ansvaret for drift, vedlikehold og utbygging på vann- og
avløpssektoren samt prosjekteringsledelse og byggele-
delse på prosjekter.

Felles for alle fagområder er å følge opp lover og for-
skrifter, herunder endringer i disse, samt utvikle fag-
områdene.

Videre har enheten ansvar for å iverksette administra-
tive og politiske vedtak og følge opp disse, samt tjenes-
teyting overfor kommunens innbyggere.

Allm en n e o g tek n i sk e tjen e ster
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Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkel-
tall for virksomheten. Årets produksjon (vedtak) sam-
menstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019.

Virksomheten har produsert i alt 105 saker (ikke unike)
for politisk behandling i 2020. Samtidig er det fattet
546 vedtak etter delegert myndighet fra HOAT.

Sakstyper med vedtak
Behandlet Over frist

2019 2020 2019 2020

Plan 130 139 23 34

Egengodkjente regulering-
splaner

7 8 - -

Dispensasjoner plan/
bygg/deling

80 70 10 16

Delingssaker 43 61 13 18

Byggesak 362 428 41 21

Klagebehandlinger 15 10 8 7

Ett-trinn med ansvar 82 84 21 5

Ett-trinn uten ansvar 50 56 12 5

Rammesøknad 15 4 - 1

Igangsettingstillatelser (IG) 138 165 - -

Midlertidig brukstillatelser
(MB)

10 17 - -

Ferdigattest (FA) 52 92 - 3

Kart og oppmåling 93 80 10 2

Seksjoneringssaker 6 4 4 -

Oppmålingssaker 87 76 10 2

Landbruk, natur og miljø 101 95 14 3

Jord og
konsesjonsbehandling

10 9 - -

Produksjonstilskudd 47 46 - -

Utslippstillatelser 32 24 14 3

Fellingstillatelser grågås 12 16 - -

2019 2020

Antall avkjørselstillatelser 0 2

Antall km veg grusdekke 25 18,2

Antall km veg asfaltdekke 27,5 35,3

Antall parkeringsplasser 250 250

Antall veg- og gatelyspunkter
Lyspunkter langs kommunal vei/kai,

ytebrygger/gravplass, derav 118
lys som dri es av private veilag

600 346

Antall vannforsyningsabonnenter 2 787 2 835

Antall meter vannledning 215 000 218 770

Antall tilknytninger vann 31 45

Antall slamtømmeabb. private an-
legg boliger

1 060 1 064

Antall slamtømmeabb. private an-
legg fritidsboliger

592 599

Antall avløpsabonnenter 945 947

Antall meter avløpsledning (spill-
vann + overvann)

22 471 28 311

Antall tilknytninger avløp 12 28

Antall avfallsabonnenter boliger/
leiligheter

2 265 2 291

Antall avfallsabonnenter fritids-
boliger

1 179 1 189

Antall utleieboliger 24 31

Antall omsorgsboliger 64 66

Klargjort industriareal 117 000 117 000

Antall sentrumsnære boligtomter 0 13

Antall ledige boligtomter utenfor
sentrum

4 27

Antall boligtomter under oppar-
beidelse

15 8

Antall begravelser 51 34

Antall urnenedsettelser 8 3

Statistikk innenfor fagområdene:

N ø k k e lta ll
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Frøya kulturhus
Frøya kulturhus ble hardt rammet av korona-pandemien i
2020. Både kino- og kulturarrangementer ble innstilt i lengre
perioder, og i de periodene hvor man åpnet for aktiviteter, var
det med strenge restriksjoner bl.a. på antall publikum i sa-
lene. I forkant av høstsesongen ble det utarbeidet en tiltaks-
plan for kulturhusdrift, med hovedfokus på lokalt innhold,
og lavterskeltilbud, for å begrense arrangementsutgiftene,
under de rådende forhold. Dette bidro til å gi innbyggerne
spennende kulturtilbud, uten at kulturhuset risikerte større
økonomiske tap. En stor takk til det frivillige kulturlivet på
Frøya, som stilte velvillig opp i denne vanskelige tiden.

De ansatte i Frøya kulturhus har periodevis vært omdisponert
til å utføre andre arbeidsoppgaver i kommunen, i hovedsak
innenfor kulturvern. Sikring og oppussing av Stabben fort,
vedlikeholdsarbeid ved Titran (gamle) kirkegård, rehabilite-
ring og vedlikehold på Bygdetunet, og produksjon av infor-
masjonsplakater i Gammelskolens museum bør nevnes. På
tampen av året ble de ansatte omdisponert til smitteoppspo-
ring og testing. Et krevende år til tross; det ble gjennomført
mange flotte kulturarrangementer med bl.a. Charlotte Aude-
stad, Frøya Teaterlag, FEMME, Havdur & Sistranda mannskor
og humorshow med Kveli, Rånes, Bremseth. Det ble gjennom-
ført 138 kinoforestillinger i 2020.

Frøya bibliotek
Korona-pandemien har vært krevende for biblioteket, men
det har gått bra, takket være evnen til kreativitet og velvil-
je. Biblioteket har fortsatt sin serie med møter «Møt landet
mitt», «Møt grendelag» og likeledes enkeltarrangementer og
utstillinger. I 2020 leverte biblioteket også bøker i depot til
skolene som mistet tilgang til bokbussen.

I 2020 var det flere arrangementer, både fysisk og digitalt:
Lesestund for barn
Sjakk for barn og ungdom
Språkkaffe
Jul med engler
Bokbussbesøk (første halvåret)
Forfatterbesøk
Sommerles (Digital lesekampanje for 1. – 7.trinn fra 1. juni
til 31. august)
Datahjelp
Språkhjelp
Lesesirkel
Morsmålsdag
Utstillinger
Nordisk litteraturuke
Nasjonalbibliotekdag

Frøya bibliotek gjennomførte flere digitale arrangementer i
perioder hvor biblioteket var stengt for publikum, bl.a. di-
gital lesestund, framført av Hans Anton Grønskag og Magne
Romestrand, samt digital lesestund med Rita-Elin Hovde for
voksne, og en ekstra digital lesestund for barn. Barn fikk også
delta på digitale arrangementer i hele april.

Frøya bibliotek har samarbeidsavtale med Sistranda Barne-
skole og Frøya ungdomsskole. Biblioteket selger også tjenes-
ter til Guri Kunna VGS. I perioden april – juni måtte bibliote-
ket reorganisere og tilpasse tilbudet både til private personer
og skoler pga. korona-situasjonen. Skolene fikk tilbud om
å levere bøker og var invitert til å delta i digitalt bibliotek.
Det var også lansering av bookbites, som erstattet E-bokbib.
Biblioteket var stengt en periode for besøkende, men etter
påske ble det etablert take-away bibliotek. I juni-august del-
tok barn på Sommerles, den digitale kampanjen for barn. Det
var over 120 barn som var registrert og deltok aktivt.

Antall utlån av bøker og besøk har gått ned pga. korona-si-
tuasjonen, men utlån av e-bøker og e-lydbøker har hatt en
økning.

Frøya Frivilligsentral
Året 2020 har vært et annerledes år, også for Frivilligsentra-
len. Fra full aktivitet i starten av året, til fullstendig nedsten-
ging 12.mars. Siden har det vært åpnet for aktiviteter så fort
nasjonale og kommunale anbefalinger og restriksjoner har
tillatt det, men det meste av året har Frivilligsentralen holdt
fysisk stengt. Nedstenging krevde nytenking, og med det så
Frøyatrimmen dagens lys.

…Nedstenging krevde nytenking, og med det så Frøyatrim-
men dagens lys. Frøyatrimmen er et lavterskel trimtilbud til
alle med tilknytning til Frøya, og driftes via appen «Trimpo-
eng».

I forbindelse med pandemien kjøpte Frøya kommune inn den
digitale plattformen NyBy. NyBy ble flittig brukt, og de fleste
forespørsler om hjelp fra frivillige ble svart ut på kort tid.
Plattformen ble spesielt mye brukt til varekjøring i de stren-
geste restriksjonsperiodene. Frivilligsentralen har vært sen-
tral i administrering av NyBy.

Detter er noe av det som skjedde i 2020:
• Dagsenter
• Språkkafe
• Gretne gamle gubber
• Allsangkafe
• Tv aksjonen
• Julekorga i samarbeid med NAV og Rema 1000
• Sammen på julaften
• NyBy
• Sommerleir for ungdom
• Hjem for en 50 og 100 lapp
• Vinteraktivitetsuke
• Varekjøring til hjemmeboende eldre
• Jul langs Steinalderløypa

Frøyahallene
Frøyahallene har i 2020 vært sterkt preget av Covid-19 med
mye nedstenging. De ansatte har i samråd med beredskapsle-
delsen prøvd å holde åpent så mye som mulig. Dette spesielt
med tanke på barn og unge og spesielt lokalt. Men når det

K u ltu r o g i d re tt
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har vært anledning for det så har man også igjennom Frøya
Arena åpnet opp for ekstern aktivitet. Man har forsøkt å holde
ungdomsbasen åpen hele tiden. Frøyahallene har fulgt råd og
veiledning fra sentrale og lokale myndigheter.

Sviktende inntekter er en direkte konsekvens av Korona-pan-
demien.

De ansatte i Frøyahallene har vært omdisponert til andre kom-
munale oppgaver, i perioder gjennom året.

Kulturvern
Kommunens satsning på kulturvern er ett av få arbeidsområ-
der innenfor virksomheten Kultur og idrett, hvor man har fått
gjennomført det man har planlagt i 2020 – på tross av koro-
nasituasjonen:

Stabben fort:
Arbeidet på Stabben fort ble i stor grad gjennomført og fer-
digstilt. Man fikk i tillegg på plass en løsning med en fast vert,
som tar seg av omvisninger i turistsesongen. Kulturhuset har
etablert et workshop-tilbud på Stabben, som er skreddersydd
skoleklasser i grunnskolen.

Kul-min:
I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, har virksomhe-
ten Kultur og idrett bistått i arbeidet med å forberede Kul-min
på Titran. Det ble i 2020 produsert innhold på i alt 4 skilt med
tema «Stabben Fort», «Fiskeværet Titran», «Sletringen fyr»
og «Titranulykka». Skiltene ble montert og tilgjengelig for
publikum som planlagt, til påsken 2021.

Bygdetunet:
I 2020 hadde virksomheten Kultur og idrett et mål om å til-
rettelegge for økt aktivitet på bygdetunet. Det ble etablert
en gangvei fra parkeringsplassen og frem til bygdetunet. Alle
bygninger på tunet ble ryddet og stelt. Dalastua ble innredet
med tidsriktig møbler og inventar. Nytt el-anlegg ble instal-

lert, inkludert sikringsskap, lys og varme. Det ble etablert ild-
sted på uteområdet som fritt kan benyttes om man tar hensyn
til vær og vind. Det ble også satt opp gjerde, og ly for saue-
hold på tunet, og gjennom et samarbeid med Hurran gård,
kom det sommeren 2020 det villsauer på bygdetunet, til glede
for både publikum og barnehagen.

Dalastua har vært åpent for besøkende to dager i uka gjennom
hele sommersesongen.

Gammelskolen:
Frivillige har arbeidet sent og tidlig i gammelskolen på Si-
stranda. Det har resultert i et flott skolemuseum med en be-
tydelig gjenstandssamling som allerede blir lagt merke til i
høye faglige kretser. De frivillige har under ledelse av Hans
Anton Grønskag sørget for at Frøyas rike skolehistorie formid-
les på best mulig måte. Virksomheten Kultur og idrett har pro-
dusert en rekke informasjonsplater i bygget. Det ble instal-
lert nytt el-anlegg, varme og belysning. Grønskag har laga et
pedagogisk opplegg som skolene kan ta i bruk så fort skolen
offisielt åpnes. Gjenstående arbeid før åpningsdagen er skifte
og sikring av tak. Dette utføres i forbindelse med sommerfe-
rien 2021.

Utstilling:
Frøya kulturhus har i 2020 tilrettelagt for temautstillinger, og
har blant annet presentert deler av Roy Sørengs store sam-
ling av gjenstander etter flere år med metall detektor-søk. I
forbindelse med åpning av utstillinga ble det arrangert 2 ut-
flukter der Søreng tok med publikum til historiske steder på
Frøya. Søreng fortalte om gravhauger og boplasser som fort-
satt kan skimtes i terrenget.

Kulturmiljøplan:
Kommunen er i gang med forberedelser til oppstart av arbei-
det med å etablere Kulturmiljøplan. Før utgangen av 2020
opprettet kommunen kontakt med fylkets KIK-kontakt for
ideutveksling og veiledning.
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Utvalg
Antall saker

behandlet i 2020

Kommunestyret 156

Formannskapet 305

Valgstyret 2

Administrasjonsutvalget 9

Hovedutvalg for helse,
omsorg, nav, oppvekst
og kultur

67

Hovedutvalg for
allmenne og tekniske
tjenester

120

Frøya eldre og brukerråd 37

Frøya ungdomsråd 15

Frøyatrimmen er et lavterskeltilbud til alle med tilknytning
til Frøya. Trimmen er digital og fungerer ved at man sjekker
inn med sin egen mobil, noe som tydeligvis har truffet folk
i alle aldre. I forhold til smittefare har dette vært en trygg
måte å arrangere på. Også hyttefolk og tilreisende bruker
appen for å finne flotte turmål på Frøya.

Frøyatrimmen 2020 gikk fra 7.juni til 15.oktober. Sukses-
sen var raskt et faktum, og hele 1280 påmeldte til sammen
sjekket inn på de forskjellige trimpostene fantastiske 130
490 ganger.

Vintertrimmen 20/21 ble arrangert i tidsrommet 15.novem-
ber 2020 – 15.mars 2021. Dette ble om mulig en større
suksess enn forrige trim. 1193 deltakere som til sammen
sjekket inn 295 969 ganger. Frøyatrimmen ble politisk for-
ankret 12.april 21.

Engasjementet har vært formidabelt, og ønske om å legge
ned frivillig innsats av den enkelte frøyværing har vært
merkbart. Broer bygges, stier merkes og nye turløyper har
blitt etablert rundt om i grendene. Frivilligsentralen har
valgt å bruke tid på å bygge opp ett godt trimkonsept for

kommunen, og har samarbeidet tett med enkeltstående fri-
villige, grendelag, interessegrupper rundt trimhyttene samt
representanter fra turlaget.

F rø ya tri m m en
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Utgi stype Regnskap 2020 % Regnskap 2019

Lønnsutgi er 279 794 769 53 % 269 468 095

Sosiale utgi er 43 712 854 8 % 46 897 770

Varer/tjenester 140 767 845 27 % 136 055 404

Overføringer 31 287 308 6 % 26 870 268

Avskrivninger/fordelte utg 34 357 590 6 % 26 516 320

SUM 529 920 367 505 807 857

Inntektstype Regnskap 2020 % Regnskap 2019

Brukerbet. 19 118 968 3 % 18 895 842

Salgs-/leieinnt. 45 697 666 7 % 48 556 702

Refusjoner 91 367 187 14 % 60 813 067

Rammetilsk. 17 251 016 3 % 117 528 692

Øvr.tilsk./overfør. 79 849 325 12 % 29 956 982

Skatter 397 573 975 61 % 205 652 505

SUM 650 858 137 481 403 790

Fordeling av lånegjeld
på ulike områder

2020 2019

Lån til selvkostområdene
(VAR)

193 860 171 787

Lån til kirkelige formål 22 084 21 934

Startlån 153 874 111 696

Lånegjeld på kommunens
øvrige tjenesteområder

863 659 720 666

Kommunens totale
langsiktige gjeld

1 233 477 1 026 083

Resultat Regnskap 2020 Regnskap 2019

Brutto dri sresultat 120 937 771 -24 404 068

Netto dri sresultat ( e. nans ) 124 751 288 -25 573 985

Netto bruk av avsetninger/avsetninger 8 948 192

Regnskapsmessig resultat 124 751 288 -16 625 793

Ø ko n o m i



Besøk vår nettside: www.froya.kommune.no
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

Møteplan 2. halvår 2021 
 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-22 

KST 26.08* 23.09 28.10 25.11 16.12 23.01 

FSK 17.08 

 

07.09 

29.09 

30.09 

05.10 

19.10 

09.11 

10.11 

23.11 

07.12 18.01 

HOOK 24.08 14.09 12.10 04.11 

 

08.12 11.01 

HOAT 19.08 16.09 

** TSU  

14.10 04.11 

18.11  

09.12 

** TSU  

13.01 

FUR       

FEB 18.08 22.09 13.10 04.11 08.12 19.01 

KU  01.09.21 20.10   01.12 
 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret;       torsdager med møtestart kl. 10.00 

 Formannskapet:       tirsdager med møtestart   kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur;  tirsdager med møtestart  kl. 09.00  
  (unntatt onsdag 08.12) 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester;   torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd;      onsdager med møtestart  kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd;       mandager med møtestart kl. 15.30 



 Kontrollutvalget;       onsdager med møtestart   kl. 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
 
*      Kommunestyrets augustmøte kan bli avlyst dersom lite saker 
* *   Trafikksikkerhetsutvalget 
 

 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 29.09-30.09 (I Nærøysund) 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 09. og onsdag 10. november 

 Budsjettmøte HOOK og HOAT, 04.11.21 (FUR og FEB inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 16. desember 

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

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