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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 08.05.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 08.05.18 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Deloitte Vurdering SA 

Forsøpling og plast på avveie - vi har alle et ansvar! 

Protokoll Representantskapet Midt-Norge 110 sentral 04.05.18 

Protokoll Representantskapet Midt-Norge 110 sentral 18.12.17  

Revisjonsberetning M-N 110-sentral for 2017 

Årsrapport 2017 110-sentralen 
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/ Kommunestyret  

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - 3.GANGS HØRING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommunedelplan Sistranda med tilhørende planbeskrivelse (datert 27.04.18) med bestemmelser 

(datert 20.04.18) og plankart (datert 04.05.18), legges ut på 3.gangs høring og offentlig ettersyn. 

2. Høringsperioden holdes fra 04.06.18 til 01.08.18. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer i 

dokumentene, i henhold til vedtak.  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.06.2016 sak 116/16 

 

Vedtak: 

 

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

Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende plankart, datert 13.05.16, legges ut på 2.gangs 

høring og offentlig ettersyn.  

Innspill fra Torbjørn Hammernes, grunneier Tuvneset/ Kjerka tas til  

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

 
Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.05.2016 sak 80/16 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.05.2016 sak 70/16 

 

Vedtak: 
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Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til kommunedelplan 

Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende plankart, datert 13.05.16, legges ut på 2.gangs 

høring og offentlig ettersyn.  

Innspill fra Torbjørn Hammernes, grunneier Tuvneset/ Kjerka tas til 

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

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.01.2016 sak 3/16 

 

Vedtak: 

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

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

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2016 sak 2/16 

 

Vedtak: 

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

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

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Planbeskrivelse, datert 27.04.18. 

Planbestemmelser, datert 20.04.18. 

Plankart, datert 04.05.18. 

Konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 20.04.18. 

Notat endringer etter 2.gangs høring 

Innspill og merknader fra 2.gangs høring 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn:  

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

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

Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09.  

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

 Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag)  

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/Andreas Kvingedal)  

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

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski)  

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag)  

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal)  

 Næringsrådgiver (Hjørdis Årvik Smalø)  

 Bolig- og tilflyttingskoordinator (Mattis Aune)  

 

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

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

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

som er i strid med plankart med bestemmelser:  
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 Plankartet viser hvor det er tillatt med utbygging – og til hvilket formål.  

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

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

planlegging kan skje.  

 

Planbestemmelsen er lagt som eget vedlegg i planen. Planbeskrivelsen utdyper planens juridiske virkning og 

redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har den en kort beskrivelse av endringene i forhold 

til kommunedelplanen fra 2009.  

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

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

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

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

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

Formål med prosessen:  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.15. Her presiseres at ulike 

folkehelsetiltak har vært viktige tema ved siden av å løse utbyggingsbehov som bl.a. småbåthavner, varierte 

boligtilbud og varierte næringsområder.  

Prosess:  

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

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

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

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

kommunens hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram.  

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

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

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

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

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

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

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

konsekvensutredningen (se vedlagt KU og ROS). Innspillene som rådmannen har tilrådd er innarbeidet i 

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

med gjeldende kommunedelplan.  

Politisk behandling:  

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

Det jobbes videre med kommunedelplana ut fra følgende innspill:  

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

 sentrumsfunksjonene.  

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

Fredagsvika.  

 Videregående skoles behov for sjøanlegg taes høyde for.  

 Arealet som den gamle videregående skole i dag ligger på må sees nærmere på. Her  kan det være 

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

behovet for boliger.  
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 Plassering av renseanlegget  

 Byggegrense mot sjøen, den vil måtte være differensiert.  

 Gangveien mellom Beinskardet og kommunesenteret må være sammenhengende  

 Enstemmig.  

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

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

 Enstemmig.  

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

og innarbeidet i saksdokumentene.  

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

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

 kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og offentlig ettersyn.  

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

i perioden 02.02.16-18.03.16.  

Rådmann gjennomgikk etter høringsperioden alle innspill, merknader og vilkår for egengodkjenning. På 

bakgrunn av flere innspill til endret arealbruk vedtok derfor kommunestyret i Frøya kommune i sak 116/16 å 

legge kommunedelplanen i sin helhet ut til 2.gangs høring og offentlig ettersyn. Følgende vedtak ble 

fattet:          

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

kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og  tilhørende plankart, datert 

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

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

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

 formål/offentlig tjenesteyting.  

Endringer etter 2.gangs høring og dialog med sektormyndigheter: 

Etter dette sto prosessen rundt revidering i bero over lengre tid, grunnet påvente av større avgjørelser i forhold 

til valg av tomt til Helsehus, utbygging av næringsområder, samt revidering av kommunens skole- og 

barnehagebruksplan. Planforslag til 3.gangs høring er oppdatert i forhold til reguleringsendringer og andre 

politiske vedtak som er gjort i løpet av denne perioden.  

Rådmann har gjennom prosessen gjennomført to dialogmøter, samt en befaring med sektormyndighetene for å 

finne løsninger på områder det er stilt vilkår for egengodkjenning på, både til 1. og 2. gangs høring.  

Rådmannens innstilling til merknadsbehandling etter 2.gangs høring og dialogmøter følger under, og er 

innarbeidet i plankart og planbeskrivelse med bestemmelser. Det er i tillegg inkludert flere og mer utdypende 

planbestemmelser. Disse er i hovedsak en videreføring av bestemmelser fra gjeldende kommunedelplan og 

kommuneplanens arealdel. Områder som er endret ligger i eget notat vedlagt. 

 

Merknadsbehandling etter 2.gangs høring: 

Nr Hvem Hva  Rådmannens inntilling 
1 Bremnesgruppen THM Invest/HDR AS (Rabben Panorama) 

opprettholder krav om fremtidig boligområde 

øst for fv.714. Avkjørsel til boligområde lar seg 

løse ved avkjørsel ved Rabben Marina, 

På bakgrunn av varsel om 

innsigelse fra Fylkesmannen 

som miljøvernmyndighet, 

Statens vegvesen og Sør-
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alternativt nærmere Rabben Panorama, med 

langsgående vei til fv. 714, alternativt som en 

forlengelse av Sistien, fram til nytt boligfelt.  

 

Innspill vedrørende planlagt marinaanlegg ved 

Blått kompetansesenter: 

Viser til at det er planlagt nytt marinaanlegg 
for ligge- og leie-plasser permanent ved Blått 
kompetansesenter. Mener at dette er i strid 
med arealplan og kommunedelplan for 
Sistranda, samt regionale/nasjonale føringer. 
Undergraver godkjent marinaanlegg på Rabben 
marina der 250 båtplasser selges for å 
finansiere planlagt total utbygging 2016-2018 
på Rabben. Påpeker at et marinaanlegg ved 
Blått kompetansesenter ikke ligger innenfor 
arealplanen og ikke er forenlig med planer for 
strandsonen. Kommunen har tidligere vært 
tydelig på ønske om sentralisering av anlegg, 
Rabben marina bør derfor fylles opp først. 

Trøndelag fylkeskommune er 

område B7 fra planforslaget 

som fremmes tl 3.gangs høring 

tatt ut, jamfør post 8. 

 

Innspill til utbygging av molo er 

fremmet av Sør-Trøndelag 

fylkeskommune. Moloen er 

tenkt å løse behovet for 

universelt utformet liggekai for 

skolebåten Fru Inger, samt 

eventuelle behov for Blått 

kompetansesenter. I tillegg er 

det åpnet for et mindre antall 

gjesteplasser. Moloen er ikke 

tiltenkt for marinaanlegg med 

utleie eller salg av faste plasser. 

Moloutbyggingen i seg selv 

oppfattes derfor ikke av 

rådmannen som undergravende 

for Rabben marina.  

I planforslag til 3.gangs høring 
er området omtalt som Farled 
tatt ut, da Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
har kommet frem til en 
omforent løsning innenfor 
reguleringsplan for Frøya kultur- 
og kompetansesenter på 
bakgrunn av varslet innsigelse 
etter 1. og 2. gangs høring. 
Denne omreguleringen er nå 
vedtatt. 

2 Forum for Natur 
og Friluftsliv – Sør-
Trøndelag 

Boliger i strandsonen: I mot alle boligareal i 

strandsonen, da store natur- og friluftsverdier 

går tapt. Sekundært byggegrense på 50 meter. 

 

 

Sistien: positive til et godt tiltak. Forbehold om 

utforming. 

Næringsareal: N1 er et for omfattende inngrep 

og må ha krav om flytende kaianlegg. 

Farleder: Adkomst langs kystlinjen må ivaretas, 

kan akseptere begrensede anlegg tilknyttet 

undervisning. 

Småbåthavn og sentrumsformål: forutsetter 

I planforslag til 3.gangs høring 

er områdene B7 og B13 tatt ut. 

Området B11 er begrenset til 

byggegrense 50 meter, jf. vilkår 

for egengodkjenning fra 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

Om utforming av Sistien, se 

planbestemmelse § 3.2. 

N1 er i 3.høringsutkast tatt ut 

grunnet tidligere politisk 

vedtak. 

Området Farled tas ut i 

planforslag til 3.gangs høring. 

Området er nå omregulert.  

Se planbestemmelse § 1.19. 
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uhindret passasje med Sistien, samt bruk av 

flytende moduler.  

Frøya kultur- og kompetansesenter: Utvidelse 

bør opprettholde byggegrense på 50 meter 

mot sjø.  

Naust: Naust bør samlokaliseres, gjerne nær 

småbåthavn.  

 

KB1: Mener arealet bør defineres som areal 

for Offentlig eller privat tjenesteyting, 

eventuelt Fritids- og turistformål – ikke 

kombinert bygge- og anleggsformål.  

Folkepark: Ønsker vurdering av alternativ 

plassering, alternativt byggegrense på 50 

meter.  

 

 

Alle arealer: Bekymret for skadevirkningene på 

markaområdet, viktig friluftsområde i vest, 

samt kystlynghei og rikmyr. Ber om 

tilstrekkelige hensyn og avgrensninger.  

 

 

Øvrige arealer: Positive til utvidelse av Sistien 
og etablering av ny gangvei. 

Utforming av anlegg vil 

behandles i reguleringsplan. 

 

Planforslaget omfatter ikke en 

utvidelse av Frøya kultur- og 

kompetansesenter.  

Områdene naust 1 og naust 2 

innebærer en samlokalisering 

av utbyggingen. 

Området tas ut av planforslaget, 

da dette nå har en vedtatt 

reguleringsplan.  

Folkeparken (F1) er nå tatt ut og 

erstattet med allerede benyttet 

område til museum, F2. 

Byggegrense er satt til 50 

meter, jf. § 4.9. 

 

Nye områder er søkt avgrenset i 

forhold til inngrep i marka ved å 

beholde allerede etablert 

avgrensing. Foreslått 

utvidelse av Beinskardet 

oppfattes som en naturlig 

utvidelse av allerede 

utbygd område.  

Tas til orientering.  

 
3 Eldrerådet Frøya Generell merknad: Føler sterk usikkerhet rundt 

forslag til tiltak og drift som ikke er 

lovbestemte. Forutsetter ukritisk nedbygging 

av dyrka mark. Anerkjennelse for tiltak som 

fremmer folkehelse, friluftsliv og 

trafikksikkerhet.  

 

Merknader til konkrete punkter:  

1. Viser til innsigelser fra Fylkesmannen 
ang. OT1 og OT2. 

 

 

 

Tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 

Det legges rekkefølge-

bestemmelser, samt intensjon 

om ivaretakelse av matjord i 

forhold til område OT1, jf. § 4.4. 

OT2 er ikke inkludert i 
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2. Påfallende at F1 Folkepark kun skal 
vise Sistrandas, ikke Frøyas, historiske 
og kulturelle utvikling. Undrende til 
om kiting og sjøsport bør innlemmes i 
planene. Viser til Fylkesmannens 
restriksjoner.  

3. Område B3b (gamle vgs), bør det 
offentlige ha råderett over. Støtter 
likelydende innspill. 

4. OT4 samsvarer ikke med ønske om 
komprimering av tjenesteyting innen 
helse. Ikke naturlig for skoleutvidelse. 

5. Kommunen bør vurdere utvidelse av 
eksisterende gravplass på 
Nordhammarvika. 

planforslaget.  

 

Tekst i planbeskrivelse endres 

fra Sistrandas til Frøyas 

historiske og kulturelle 

utvikling, noe som er 

intensjonen bak tiltaket.  

 

Planforslaget til 3.gangs høring 

beholder området for gamle vgs 

til offentlig tjenesteyting.  

Tas til orientering. OT4 er tenkt 

å møte behov innenfor ulike 

områder for kommunal 

tjenesteyting. 

Det er nå vedtatt ny 
reguleringsplan for 
Nordhamarvik gravplass som tar 
høyde for dette. 
Reguleringsplan er innarbeidet i 
nytt høringsutkast. 

4 Frøya ungdomsråd Boliger i sentrum: ønsker ikke boliger i 

sentrumskjernen. 

Gamle vgs: bør brukes til utvidelse av 

grunnskolen, da den bør være samlet.  

Sjøtomter: bør ha mulighet til å bygge sjønært, 

med krav om å ta hensyn til tomtene bak.  

Moloutbygging Guri Kunna vgs: trenger ikke 

molo. Kan benytte den gamle brygga og pusse 

opp denne. 

 

Morgendagens omsorg, Beinskardet: landbruk 

må ikke bli prioritert i sentrumsområdet.  

Fortau: glad for at dette prioriteres. 

Sistien: godt tiltak.  

Folkeparken: stor tro på at dette blir brukt.  

Tas til orientering. 

 

I planforslaget beholdes gamle 

vgs til offentlig tjenesteyting.  

Området B11 legger til rette for 

dette. 

Tas til orientering. Denne 

utbyggingen er nå omfattet av 

omregulering av området ved 

Frøya kultur- og 

kompetansesenter. 

 

Tas til orientering. 

 

Tas til orientering.  

Tas til orientering. 

Tas til orientering. 
 

5 Anne Søreng og 
Asbjørn Ervik 

Videreføring av Mellomveien vil medføre for 
stort inngrep i opparbeidet hage. Ønsker å 
flytte veien lengre ned på eiendommen. 
Inviterer til befaring. 

Ved realisering av videreføring 
av Mellomveien vil det søkes å 
legge denne i forlengelse av 
linjen som veien følger i dag. 
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6 Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Opprettholder uttalelse til 1.gangs høring. 

Fraråder B11 hvis man ikke finner løsning på 

trafikksikkerhetsproblematikken. Aktuelt å 

kreve helhetlig reguleringsplan med en eller to 

adkomstveger og kanaliserte krysninger av 

fylkesveien for fotgjengere. Avventer nærmere 

dialog om dette. Anbefaler at det settes en 

gjennomgående minimumsavstand til sjøen for 

fradeling/bygging, samt grøntområde nærmest 

Siholmen.  

 

B7 må tas ut av planen om man ikke finner 

løsning på trafikksikkerhetsproblematikken. 

Varsler innsigelse til planen på dette området.  

 

B13 frarådes på grunnlag av springflofare og 

vanskelig og uoversiktlig adkomst fra 

fylkesveien.  

 

Kulturminner: anbefaler at arealet rundt 

kulturmiljøet ved Hammervatnet avsettes til 

hensynssone C (H570): sone med særlige 

hensyn til bevaring av kulturmiljø, med 

bestemmelser knyttet til dette.  

 

Fylkeskommunen som grunneier og skoleeier 

ønsker at arealet rundt gamle videregående 

skole legges ut til boligformål, gjerne 

kombinert med næringsformål.  

 

 

Understreker i tillegg viktigheten av å få 
planlagt havneområdet nedenfor skolen 
snarest mulig. 

  

  

Viser til § 4.2: Området kan ikke 

bygges ut før man har en 

godkjent løsning for å ivareta 

trafikksikkerhet og 

fremkommelighet, særlig for 

myke trafikanter. Byggegrense 

mot sjø settes til 50 m. Området 

mellom B11 og Naust 2 

tilbakeføres til LNFR. 

 

 

 

Området er tatt ut i planforslag 

til 3. gangs høring. 

 

Området er tatt ut i planforslag 

til 3.gangs høring og behandlet 

gjennom dispensasjon. 

 

Tas til etterretning. Foreslått 

hensynssone innenfor 

planområdet tas inn med 

foreslått bestemmelse, jf § 2.3.  

 

 

Området beholdes i planforslag 

til 3.gangs høring som offentlig 

tjenesteyting, jf. politisk 

behandling i kommunestyret 

23.06.2016, sak 116/16. 

 

Området er omfattet av endring 
av reguleringsplan for Frøya 
kultur- og kompetansesenter og 
tiltaket igangsatt. 

7 Advokatfirmaet 
Erbe & co for 
Kirsti Schei 

Sistien: For å unngå for stor skadevirkning for 
familien Schei forslås at turstien legges på 
oversiden av fritidsboligen og langs fylkesveien 
(vedlagt kart). Det varsles om at familien Schei 
vil kreve erstatning for verdireduksjonen 

Tas ikke til følge. 

Strandsonen er i 
utgangspunktet forbeholdt 
allmennheten og tilgjengelig for 
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fritidsboligen får som følge av turstien. fri ferdsel. Sistien er et ledd i å 
øke allmennhetens tilgang til og 
bruk av strandsonen i et 
folkehelse- og miljøperspektiv. 
Traseen inntegnet i plankartet 
er valgt for å bevare 
intensjonen bak stien i forhold 
til naturopplevelser og nærhet 
til sjø. Rådmannen tar derfor 
ikke innspillet til følge. 

8 Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag – 
samordnet 
uttalelse 

Vilkår for egengodkjenning: 

 

Fylkesmannen 

1. Med bakgrunn i hensynet til verdiene i 
100-metersbeltet langs sjøen må 
byggeområdene B7, B7b og B13 tas ut 
av planen. 

 
 

2. Punkt 4. 3 om Farled i 
planbestemmelsene endres slik at 
åpning for etablering av havn og 
gjestehavn tas ut, jfr. vurderingene 
under miljøvern. 

 

 

3. Det må tas inn et punkt i 
planbestemmelsenes punkt 1. 10, 
område F1 Folkepark, om at det ikke 
skal åpnes for bygg eller andre tyngre 
tekniske inngrep nærmere sjøen enn 
min. 50 m. 

 
 
 

 
4. I bestemmelser til 

kommunedelplanen må setningen 
«Naust kan bygges i strandsonen med 
de hensyn som angitt i 4. 1.» under 
Generelle bestemmelser punkt 1 tas 
ut av planen. 

 
 

5. For å ivareta verdiene i 100-
metersbeltet må byggeområdene B11, 
B11b og B11c avgrenses min 50 m frå 
sjøen. 

6. Det foreslåtte arealet for OT1 må 
begrenses i henhold til antatt behov, 

  
  
  
  
  

1. Områdene B7, B7b og 
B13 tas ut av 
planforslag til 3.gangs 
høring grunnet varsel 
om innsigelser. 

  
2. Området tas ut av 

planforslag til 3.gangs 
høring, da endringen er 
inkludert i endret 
reguleringsplan for 
Frøya kultur og 
kompetansesenter. 

 
3. Området er nå flyttet 

til område F2, ett areal 
som allerede har 
tilsvarende bruk. 
Bestemmelsen 
inkluderer byggegrense 
til sjø på 50 m, jf 
planbestemmelse § 
4.9. 

 
4. Bestemmelse 

angående naust, 
inkludert nybygg 
(område naust 1 og 
naust 2) § 4.5, 
presiseres og utdypes 
for å tydeliggjøre 
omfanget av nybygg.  

5. Tas til følge, jf. § 4.2. 
 
 
 
 

6. Planbestemmelse som 
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slik at beslaget av dyrka mark 
reduseres, jfr. jordloven § 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statens vegvesen 

7. Områdene B7 og B7b må tas ut av 
planen. Dette med hjemmel i 
veglovens § 1a vedrørende 
trafikksikkerhet og fremkommelighet 
samt T-1442/12 «retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanleggingen». 

8. Områdene B11, B11b, B11c og B13 må 
tas ut av planen. Dette med hjemmel i 
veglovens § la vedrørende 
trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

 

 

 

 

 

 

Det fremmes følgende faglige råd til 

reguleringsplanen: 

omhandler området 
OT1, § 4.4, legges inn 
med rekkefølgekrav, 
samt føringer for 
ivaretakelse av 
matjord, for å redusere 
konsekvensene for 
landbruk før arealet er 
fullt bebygd. Områdets 
størrelse opprettholdes 
på bakgrunn av 
estimert behov. 
Innstillinger fra 
prosjekt Morgendagens 
omsorg fase 2, 
angående 
dimensjonering, 
organisering og 
fremdriftsplan 
innarbeides i 
planbeskrivelse s. 8-10, 
samt konsekvens-
utredning s. 8-10. 

 
7. Områdene B7 og B7b 

tas ut av planforslaget 
jf. varsel om 
innsigelser.  

 
 
 

8. Området B13 tas ut av 
planforslaget jf. varsel 
om innsigelser. For 
området B11 legges 
følgende bestemmelse 
inn, § 4.2: Området kan 
ikke bygges ut før man 
har en godkjent løsning 
for å ivareta 
trafikksikkerhet og 
fremkommelighet, 
særlig for myke 
trafikanter. 

 
 
 
 
 

1. Området B11 
opprettholdes for å 
imøtekomme behov 
for sjønære boliger. 
Gjennom etablert 
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Fylkesmannen: 

1. For å styre ny boligbygging inn mot 
sentrumsområdet og i kort avstand til 
skole og andre servicetilbud bør 
området B11 tas ut av planen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Krav til vurdering av skredfare bør tas 
inn i bestemmelsene punkt 3.2, jamfør 
konsekvensutredningen. 

gang- og sykkelvei er 
det tilrettelagt for 
enkel tilgang til 
sentrumsområdene. 
Frøya kommunes 
erfaring er at nylig 
etablerte byggefelt 
med lengre avstand til 
sentrumsområdene har 
vært svært attraktive.  

2. Tas inn i 
planbestemmelse § 
1.13, med retningslinje. 

9 Kystverket Kystverket beklager at de av kapasitetsmessige 

årsaker ikke ga uttalelser til planen ved 1.gangs 

høring. 

Ankringsområder: to ankringsområder, på sør- 

og nordsiden av Grønnskagtaraen bør merkes 

på plankartet. Enten som ferdsel-

ankringsområde eller med hensynssone.  

Leder: Biled inn til hurtigbåtterminalen på 

Siholmen bør avmerkes i kartet. 

 

 

 

Småbåthavner: Innspill til betegnelser. 

 

 

 

 

 

 

Fiskerihavner: Kystverket har i 2009 og 2012 
varslet innsigelse på regulering av Siholmen. 
Begrunnelse var at fiskeriinteressene ikke var 

  

  

Tas til følge. Ankringsområdene 

avmerkes i kartet som 

ankringspunkter, jf. Kystinfo. 

 

Tas til følge og avmerkes. For å 

kunne imøtekomme denne 

merknaden, videreføres 

arealformålet i sjø til 

flerbruksformålet ferdsel, fiske, 

natur og friluftsliv, jf § 4.10. 

Biled merkes som juridisk linje. 

Området SH1 tas nå ut av 

planen, da det foreligger 

vedtatt reguleringsplan; Rabben 

marina, for området.  Området 

for småbåthavn ved Siholmen 

er en videreføring fra 

kommunedelplanen fra 2009 og 

er derfor ikke gitt en egen 

betegnelse. 

Den omtalte innsigelsen førte til 

at Siholmen ble tatt ut av 

reguleringsplanen Siholmen-

Myratangen, egengodkjent 

2012. I saksframlegget til vedtak 
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ivaretatt slik Kystverket flere ganger har 
poengtert. Kystverket kan ikke akseptere at alt 
sjøareal rundt Siholmen er avsatt til 
«småbåthavn». Sjøarealet på sørsiden av selve 
Siholmen og arealet der hurtigbåten anløper 
skal betegnes som ferdselsområde i sjø. Det 
må i tillegg knyttes bestemmelser til arealet 
som øremerker arealet til havn. Tilsvarende 
må gjelde for storkaia øst på Siholmen. Videre 
må det avsettes tilstrekkelig manøvreringsareal 
på nordsiden av storkaia ved utvidelse av 
småbåthavna. 

av denne reguleringsplanen står 

at man vil fortsette å arbeide 

med planen i nord, og at dette 

skal behandles som en 

planendring i ettertid.  

Det omtalte området for 

småbåthavn er en videreføring 

fra gjeldende kommunedelplan 

for kommunedelplan for 
Sistranda fra 2009, og er således 

ikke en omdisponering.  

Etter dialog mellom de 
involverte parter fremmes 
nå et forslag til løsning som 
synes å ivareta også 
Kystverkets interesser. Det 
vises til planbestemmelser 
§§ 2.1, 4.3, 4.6, 4.8, 4.12, 
4.13 og 4.14. 

10 NVE Planforslaget fremstår som oversiktlig og 
gjennomarbeidet. Det er utarbeidet gode 
planbestemmelser som ivaretar NVEs 
forvaltningsområder på en tilfredsstillende 
måte. 

Tas til orientering. 

 

 

Vurdering: 

Revidering av kommunedelplan for Sistranda har vært en langvarig prosess med stort engasjement fra mange 

interessenter. Det har underveis i prosessen vært behov for avklarende politiske vedtak blant annet om bygging 

av helsehus, behov for næringsarealer og revidering av skole- og barnehagebruksplan. Dette er nå avklart og 

innarbeidet i høringsforslaget. I tillegg har dialog og befaring med sektormyndigheter gjort at man har kommet 

med forslag til løsninger på varslede innsigelser til planforslaget (se vedlagt mail fra Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag).  

 

Underveis i prosessen kom det også ønske om å få ett mer helhetlig blikk på Sistranda sentrum. Formannskapet 

vedtok derfor å innhente bistand eksternt til denne jobben. Arkitektgruppen Cubus ble valgt og leverte februar 

2017 sin endelige rapport med innspill til en strategi for utviklingen av sentrumsområdene på Sistranda. 

Rapporten er dannet på bakgrunn av prosessdag med formannskapet og representanter fra administrasjonen, 

samt oversendelse av ulik bakgrunnsinformasjon som f.eks. informasjon om helhetlig idrettspark, bilder fra 

Sistranda, delrapporter i skolebruksplan, utbyggingsprosjekter i offentlig og privat regi m.m. 

 

Problemstillingene oversendt i konkurransegrunnlaget var som følger:  

• I hvilken retning skal Sistranda sentrum utvikle seg i årene fremover? 

• Hvilke typer funksjoner ønsker man i sentrumskjernen? Hvilken type offentlig  tjenesteyting, hvilken 

type detaljhandel, hvor stor andel boliger? 

• Hvordan løser man parkeringsbehovet i sentrum? 

• Hvordan sikre trygg trafikkavvikling for både gående, syklende og bilister? 

• Hvor bevare og videreutvikle gode møteplasser i det offentlige rom, og hvor kal disse  ligge i lys av 

alle nyetableringene? 

• Hvilke estetiske grep kan man ta for å skape en attraktiv sentrumskjerne? 

• Hvordan utnytte arealene kommunen besitter; kommunehuset, skoleområder,  helsefunksjoner til 

beste for kommunen og sentrumsutviklingen? 

• Hvilke virkemidler kan kommunen benytte for å oppnå ønsket sentrumsutvikling? 
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• Hvor og hvilken type næring ønsker vi i sentrumsområdet? 

• I hvor stor grad legger kommunedelplanen under rullering til rette for ønsket  utvikling?  

 

Arkitektgruppen Cubus har svart ut dette i sin rapport, ut fra deres perspektiv.  

Spørsmålet blir hvordan man tar dette videre i henhold til kravene i Plan- og bygningsloven? 

 

Rådmannen anbefaler at videre prosess ivaretas gjennom en områderegulering av sentrumsområdene på 

Sistranda. Planavgrensning gjøres ved oppstart.  

Som bakgrunn for dette ønsker rådmannen innledningsvis å påpeke forskjellene mellom en kommunedelplan 

og en områderegulering (fra www.regjeringen.no): 

 

Kommunedelplan er egnet til å angi hovedtrekkene for arealdisponeringen i et større område, og vil 

normalt ikke være så detaljert som en reguleringsplan. En kommunedelplan vil eksempelvis kunne 

avklare trasé for veg eller bane, men ikke angi detaljert utforming av vegen. Slike detaljerte 

arealavklaringer må gjøres på reguleringsplannivå. 

 

Det er vesentlige forskjeller mellom kommunedelplan og reguleringsplan når det gjelder hva 

plantypene gir kommune og berørte grunneiere av rettigheter og forpliktelser. I en 

reguleringsplanprosess skal hver enkelt part innenfor planområdet normalt ha underretning om 

igangsetting av planarbeidet, og de skal underrettes om planvedtaket når dette er fattet.  

 

For kommuneplaner kreves det bare kunngjøring om planarbeidet i avisen og elektronisk (i praksis 

kommunens hjemmeside). Det er ingen krav om underretning av kommuneplanvedtaket til hver enkelt 

som blir berørt av planen. Plan- og bygningslovens prosessregler forutsetter at kommunedelplanen er 

en forskrift, dvs. et vedtak som gjelder rettigheter og/eller plikter til et ubestemt antall eller en 

ubestemt krets av personer.  

 

En kommunedelplan kan i praksis utarbeides for detaljert for kommuneplannivåets prosesskrav, slik at 

prosesskravene ikke samsvarer med innholdet i planen. Det er en direkte kobling mellom juridisk 

holdbare bestemmelser og graden av varsling, og det er derfor viktig at kommunedelplaner holdes på 

et overordnet nivå. En for detaljert kommunedelplan vil falle inn under forvaltningslovens 

bestemmelser om enkeltvedtak i kapittel IV. Dette innebærer blant annet krav om forhåndsvarsling og 

klagerett. Ordinært vil det være et krav om reguleringsplan for å fastsette bestemmelser som faller inn 

under definisjonen av enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. 

 

Det er viktig å ha et bevisst forhold til valg av plantype. Dersom detaljeringsgraden er høy og planen 

går inn i spørsmål og avklaringer som har stor betydning for enkeltgrunneiere eller andre berørte, bør 

man som hovedregel velge reguleringsplan fremfor kommunedelplan. Dersom planen skal være mer 

overordnet og i første rekke gjøre overordnede arealavklaringer, kan kommunedelplan være mer 

hensiktsmessig. 

 

Det primære formålet med områderegulering er at planen skal avklare hovedstrukturene og 

prinsippene for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i et område, og/eller legge 

rammer for videre detaljering. 

 

Bakgrunnen for at rådmannen anbefaler en områderegulering er for å ivareta løsningene på de 

problemstillingene som er reist rundt utviklingen på Sistranda. Revideringen av kommunedelplanen i 2009 la 

grunnlaget for en del førende grep for utviklingen av sentrum med blant annet bygging av miljøgata og valg av 

Rådhusgata som hovedferdselsåre til herredshuset og Golan. Høringsforslag for kommunedelplanen bygger 

videre på disse grepene. Sistranda bærer også preg av store enkeltstående prosjekter, samt at flere store områder 

som er avsatt til blant annet bolig er avklart gjennom kommunedelplan, men er ikke regulert enda.  

 

En områderegulering vil gi helhetlige føringer for teknisk infrastruktur som veier og fortau, estetisk utforming 

av bygninger, samt legge føringer for hvordan sammensetning av blant annet handel/tjenestyring/bolig vil 

være. Dette er også vesentlig for å kunne dimensjonere vann og avløp i sentrumsområdene.  
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En formell planprosess vil ivareta kravene til offentlighet og medvirkningsmuligheter for berørte grunneiere, 

næringsinteresser, sektormyndigheter, barn og unge, samt andre interessenter som påvirkes av 

områdereguleringen. Cubus sin rapport kan danne diskusjonsgrunnlag for en slik områderegulering. 

 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, merknader, dialogmøter og befaring etter 2.gangs høring, samt 

konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, innstiller rådmannen til at Frøya kommunestyre vedtar å 

legge forslag til planbeskrivelse med bestemmelser og plankart ut på 3.gangs høring og offentlig ettersyn, 

jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Høringsforslag for kommunedelplan Sistranda er forankret i kommuneplanens samfunnsdel: 

 Levekår og folkehelse: 

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

kommunen. 

o Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

o Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt. 

o Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg gjerne i samarbeid med andre. 

o Arbeide for medvirkning fra alle grupper i beolkningen. 

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

 

 Samfunn, næring og kultur: 

o Utvikle havbyen Sistranda som etsterkt kommunesentrum. 

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

o Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter, på og ved sjø, og i hauan. 

o Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten. 

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

uteområder er universelt utformet.  

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

 

Økonomiske konsekvenser: 

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

 Sistien 

 Rasteplass 

 Erverv av areal til offentlig tjenesteyting 

 Anleggelse av fortau 
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STRATEGI OG RUTINE FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De fremlagte saksbehandlingsprosedyrer og prioriteringer beskrevet i saksfremstillingen og 

vedlegg legges til grunn for behandling av ulovlighetssaker i hht. plan- og bygningsloven i Frøya 

kommune. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.02.2018 sak 33/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Strategi og rutine for ulovlighetsoppfølging 

 

Utgangspunkt: 

Kommunens ansvar som myndighet etter plan- og bygningsloven er et stort og komplekst saksområde. Det er 

derfor viktig at man har klare retningslinjer med hensyn til hvilke prosedyrer man skal følge i 

saksbehandlingen slik at sakene kan bli behandlet og avgjort raskest mulig og uten ugrunnet opphold. Det er 

også viktig at det foretas klare prioriteringer med hensyn til hvilke saker som skal behandles, hvilke saker som 

må vente og hvilke saker som ikke skal behandles. For å oppnå et mest mulig effektivt resultat av oppfølgingen 

må kommunen derfor vise en fast holdning og praktisere en konsekvent reaksjonsform. 

 

Med bakgrunn i økt fokus på ulovlighetsoppfølging fremmer rådmannen sak om strategi og rutiner for 

oppfølging av ulovligheter for politisk behandling. Saken presenterer retningslinjer og praktisering av 

ulovlighetsoppfølging, sanksjonsmuligheter og gebyrstørrelser. 

 

Det er viktig at innkomne saker prioriteres riktig og i henhold til vedtatte retningslinjer. Rådmannen søker å 

sikre at innkomne saker følges opp i henhold til gitte prioriteringer og ikke ligger ubehandlet uten grunn. Saker 

som omhandler tiltak av stor allmenn betydning og som er vesentlig i strid med bestemmelsene i lovverket kan 

være svært ressurskrevende og har følgelig høy prioritet. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) går som 

en rød tråd gjennom plan- og bygningsloven og prioritering av oppfølging av ulovligheter styres av det samme 

hensyn. Er hensynet til HMS krenket vil saken ha høyeste prioritet. Saker som er av liten allmenn betydning 

omfatter ofte nabokrangler hvor kommunen ofte blir brukt som brekkstang i pågående konflikter. Slike saker 



Saknr: 78/18 

kan være svært ressurskrevende for kommunen og ofte er det ingen eller bagatellmessige brudd på plan- og 

bygningsloven som avdekkes. Ubetydelige og pågående nabokonflikter skal løses privatrettslig (se pbl. § 21-6). 

 

Status Frøya 2018: 

Per februar 2018 har Frøya kommune ingen strategi eller rutine for ulovlighetsoppfølging. I den grad det har 

blitt fulgt opp tidligere har det skjedd enkeltvis og sporadisk. Det har med andre ord ikke vært noen 

systematikk omkring denne lovpålagte oppgaven i kommunen. Rådmannen har forståelse for at det tidligere 

kan ha fremstått som vilkårlig og urettferdig overfor den enkelte som en ulovlighetsoppfølging har rettet seg 

mot. 

 

Kommunen har per februar 2018 ingen statistikk for hvordan ulovlighetssaker har blitt fulgt opp eller antall 

saker som er behandlet tidligere. Det har imidlertid i løpet av høsten 2017 blitt utarbeidet en oversikt over 

ulovlighetssaker i kommunen. Det ble i dette arbeidet kartlagt 23 ulovlighetssaker som kommunen har 

kunnskap om. Størsteparten av sakene er i dag under arbeid. Resten av sakene er enten ferdigbehandlet eller 

ikke behandlet. 

 

Omlag halvparten av sakene i kartleggingen gjelder tiltak i strandsonen, spesielt sjøhus og flytebrygger. 

Nærmere 15 % av sakene gjelder ulovlige boenheter, herunder ulovlig bruksendring, ombygging e.l. De 

resterende sakene gjelder tiltak som terrenginngrep (f.eks. sprenging, utfylling i sjø), ulovlige bygninger og 

mindre tiltak (f.eks. garasje, uthus, levegger). 

 

Med bakgrunn i erfaring og lokalkunnskap er det rådmannens oppfatning at fordelingen av sakene over også 

gjenspeiler utfordringene for Frøya kommune generelt når det gjelder ulovlighetssaker. 
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KOMMUNEPLAN SMØLA KOMMUNE 2018 - 2030 - HØRINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG 

ETTERSYN OVERSENDELSE TIL SEKTORMYNDIGHETER OG ANDRE OFFENTLIGE 

HØRINGSPARTER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune tar høringsforslag til kommuneplan for Smøla kommune til 

orientering og har ingen merknader til høringsforslaget. Formannskapet ønsker lykke til videre med 

arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev 

Planomtale til høring 

Planbestemmelser til høring 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt kommuneplan for Smøla kommune til høring. Høringsfristen er satt til 25. mai 

2018.  

 

Prioriterte oppgaver i planprosessen har vært:  

 Kommuneplanens arealdel må avklare og sette av byggeområder for fremtidige behov. Videre må det 

settes av arealer til spredt utbygging etter nærmere retningslinjer.  

 Ny arealdel må også ha fokus på sentrumsutvikling. Den må også legge til rette for at 

kommunesenteret kan utvikles. Planarbeidet må lokalisere og tilrettelegge attraktive arealer for 

kommunalt regulerte boligtomter.  

 Områder som er egnet til næringsformål må avklares.  

 Trafikksikkerhet og samferdsel vil ha høy prioritet med tanke på ny utbygging og utviding av 

eksisterende byggeområder. Det må også tas høyde for framtidig utbygging og utvidelsespotensiale for 

områder når trafikksikkerhet- og samferdselstiltak planlegges.  

 Avklare arealmessige forhold med tanke på videre utvikling av Smøla som vindkraftkommune.  

 

Vurdering: 

 

Smøla kommune er i gang med en stor og omfattende prosess. Høringsforslag til planomtale og 

planbestemmelser ligger vedlagt.  

Rådmannen anbefaler at formannskapet tar høringsforslaget til orientering, samt ønsker Smøla kommune lykke 

til videre med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL.  
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INNDEKNING AV PREMIEAVVIK FRA REGNSKAP 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Premieavvik fra 2017 foreslås å dekkes fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 

 

D 10907.1101.171 Premieavvik KLP Kr. 2.837.520,00 

D 10997.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 144.714,00 

D 10908.1101.171 Premieavvik SPK Kr. 56.500,00 

D 10998.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 2.882,00 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 3.041.616,00 
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Regnskapet for 2017 er avsluttet med inntektsført netto premieavvik på kr. 3.041.616,00. Dette fremkommer ut 

fra følgende forhold: 

 

D 219550001 Premieavvik KLP Kr. 2.837.520,00 

D 219640001 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 144.714,00 

D 219550004 Premieavvik SPK Kr. 56.500,00 

D 219640004 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 2.882,000 

    Netto avvik Kr. 3.041.616,00 
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DISPONERING AV OVERSKUDD FRA DRIFTSREGNSKAPET 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I forbindelse av disponering av overskudd fra driftsregnskapet 2017 på kr. 23.649.933,60 gjøres følgende 

budsjettmessige endringer: 

 

D 15400.9000.880 Avsetning til disposisjonsfond Kr. 23.649.933,60 

K 19300.9000.880 Disponering av overskudd Kr. 23.649.933,60 
 

Kommunestyret vedtar følgende tilleggsdisponeringer av disposisjonsfondet for 2018: 

 

Disponering av disposisjonsfond Sum 

Disposisjonsfond ressurskrevende brukere 5 000 0000 

Prosjekt heltidskultur 550 000 

Refusjon ressurskrevende brukere 9 000 000 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I 2017 mottok Frøya kommune kr 2 340 071,40 fra Havbruksfondet. Dette kom som en del av de frie 

inntektene, og rådmannen foreslår at dette inngår i disposisjonsfondet, men som en egen del, og disponeres ved 

siden av disposisjonsfondet. 

 

Disposisjonsfond ressurskrevende brukere som det i 2017 ble avsatt kr. 5.000.000,00 er det brukt kr. 

2.685.288,00 i 2017. Kr. 2.168.403 i PLO og kr. 411.885,00 i oppvekst. 

I forbindelse med disponeringen av overskudd foreslår rådmannen å fylle opp dette, slik at det er 5 000 000 kr 

igjen. 

 

I 2017 avsatte kommunen 2 000 000 til IT-utstyr. Av dette ble 1 201 229 kr disponert. Rest på kr. 798.771,00 

tilføres disposisjonsfondet som en del av overskuddet. Det også avsatt i budsjettet for 2018 2 000 000 kr til IKT. 

 

I forbindelse med sak 65/17 foreslår rådmannen å sette av kr. 550 000 som en følge av prosjekt heltidskultur:  
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I forbindelse med revidering av regnskapet for 2017, kom revisor med en bemerkning i revisjonsberetningen. 

Dette gjaldt refusjon for ressurskrevende brukere. Frøya kommune budsjetterte med 18,5 millioner kr for 2017, 

mens revisors gjennomgang av refusjonsordningen viser at kommunen vil få 9,5 millioner kr. Dette er i det 

leverte regnskapet bokført som en fordring (tilgodehavende) til staten. Når kommunen mottar denne refusjonen 

i juni/juli 2018, vil det oppstå et avvik på 9 millioner kr. Rådmannen anbefaler derfor at kommunen avsetter av 

overskuddet for å dekke inn dette avviket. 
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VARMESENTRAL MAUSUND OPPVEKSTSENTER PROSJEKTNUMMER: 551434 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar kostnadsoverslag og lønnsomhetsvurdering til orientering. 

2. Formannskapet vedtar å utsette utskifting av oljefyrt kjel, samt oppgradering av varmeanlegget, 

til 2020. 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 01_551434 Kostnadsoverslag investering med forklaring 

Vedlegg 02_551434 Lønnsomhetsvurdering varmepumpene, datert 13.10.2017 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

  Frøya Kommune Møteprotokoll kommunestyre fra 15.12.2016  

Energi- og klimaplan Frøya Kommune 2010-2020 

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

 

 

Saksopplysninger:  

  

Regjeringen har innført et omfattende forbud mot bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming 

av boliger, offentlige bygg og næringsbygg fra 2020. Forbudet berører både bruk av fyringsolje til 

hovedoppvarming (grunnlast) og til tilleggsoppvarming (spisslast). Hensikten er å redusere 

klimagassutslippene. I denne sammenheng skal Frøya Kommune ved Mausund skole/ oppvekstsenter fases ut 

den eksisterende oljekjelen og i kommunestyrets vedtak 216/16 ble det avsatt 2 MNOK inkl. mva. for å 

gjennomføre dette prosjektet.  

 

I forbindelse med prosjektering er det gjort en vurdering på alternative kilder for energi ved bruk av varmepumpe. 

Vurdering er basert på en generell holdning om at flere kommunale bygg må varmes opp med fornybar energi. 

Dette gir både lavere driftsutgifter og vil være et miljømessig riktig valg. I prosjekteringen har det også 

fremkommet at hvis kommunen skal gå for en løsning ved bruk av varme produsert ved el-kjel fordrer at både trafo 

for området (større geografisk område) samt ledningsanlegg i bakken må skiftes ut. For å oppnå god effekt av et 

miljøvennlig alternativ vil det være nødvendig å skifte ut radiatorer og optimalisere styringsanlegg. Eksisterende 

radiatoranlegg er bygget ut i flere perioder og er ikke energieffektive. 

 

Energi- og klimaplan fra Frøya Kommune gir supplerende relevante føringer:  

- Fase ut eksisterende oljekjeler i egne bygg og ta i bruk fornybar energi fra fjernvarmeanlegg eller lokale 

energisentraler basert på ny fornybar energi (side 16 pkt. 8.9)  
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- Vannbåren varme for alle kommunale bygg over 500 m2 (side 16 pkt. 8.8) 

- Mulighet for energifleksible løsninger (side 16 pkt. 8.6)  

- Bedre styring av varme slik at tomme kontorer ikke oppvarmes (side 15 pkt. 8.4)  

- Benytte års- og levetidkostnader som et vurderingselement i saker med alternative energi løsninger (side 16 

pkt.17)  

 

 

 

Det er gjennomført tilbudskonkurranse og prisene fra entreprenørene har kommet inn. Leverte tilbudene viser at 

bevilget midler for et nytt varmesentral på Mausund skole/ oppvekstsenter er ikke tilstrekkelig. Prisene for 

entreprise er dobbelt så høy som restbudsjett på prosjektet (ca. 1,6 MNOK). Se også vedlegg 01: 551434 

Kostnadsoverslag investering med forklaring. 

Budsjettøkning er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 

 

 

 

I tillegg skal det avgjøres i hvilken type varmepumpe det er ønskelig å investere i (uteluft/vann varmepumpe versus 

bergvarmepumpe). Samt om det skal investeres nå i hele skolen (del1 + del2) eller kun i eldre del (del1 fra 

ca.1950). Innvestering i barnehage/lærerrom (del 2 fra ca. 1970, opsjon 1) utsettes i så fall om 2-3 år.  

 

 

 

Prosjektet har pågått siden høsten 2017 og prosjektering for VVS, bygg og miljø er i hovedsak avsluttet. 

Følgende tiltak/ vurderinger i prosjektet ble utført til nå: 

- Prosjektering av EL har blitt avkortet, på grunn fremdrift/tid og kostnader  

- Prosjektering av VVS ble gjort med vurdering av 2 alternativer som fornybar energi: 

 Alternative 1: Luft til vann varmepumpe (Varmepumpe) 

 Alternative 2: Væske til vann varmepumpe (Bergvarmepumpe)  

- Skolebygget er større enn 500 m2, ca. 800 m2 – vannbåren varme skal brukes (radiatorer er valgt)   

 Del 1 = er skoledelen fra 50-tallene (den eldre delen); her finnes det gamle radiatorer fra før 

(over 60 år gammel) de skal byttes  

 Del 2 = er skoledelen fra 70-tallene (den nyere delen: barnehage og lærerrom); her finnes det 

panelovner i barnehage (ca. 20 år gammel og moden til utveksling) og noen få gamle radiatorer 

(over 60 år gml.)  

For å oppnå maksimalt strømsparings effekt (teknisk) og minste totalkostnader (økonomisk) vil det 

være en fordel å installere radiatorene (vannbåren system) i hele skolebygget istedenfor oppdeling i 2 

byggeperioder (for Del 1 og Del 2). 

 

- Prosjekteringen som er utført am Rambøll viser:  

 At behov for skolen vil være 100 KW (nye el-kjel) 

 Trafo og høyspent ledningsnettet i dette område er ikke egnet for å forsørge sånn stor e-kjel 100 

kW. 

 Derfor må det leveres en ny trafo og ledningsnettet må oppgraderes, kostnader som er 

relatert til ny trafo og ledningsnett er ca. 800 000,- kr inkl. mva.  

 Frøya Kommune ved teknisk avdeling ba prosjekterende om å finne en alternativ 

løsning for å unngå å ha så høye investeringskostnader for prosjektet.  

 Derfor har anlegget blitt dempet/ regulert ned – sånn at vi kan klare oss med en mindre 

El-kjel ca. 79 kW. Likevel må det legges ny inntakskabel for å forsyne ny el-

kjel/varmeanlegg med nok strøm samt at deler av elektrisk anlegg er fra 1950-tallet og 

må oppgraderes til dagens standard. 

 

- Ytterligere reduksjon av kostnader i prosjektet ble gjort gjennom avgjørelsen, at rørene for nytt varmeanlegget 

skal føres synlig på vegg og at gamle rør, som går i krypkjeller skal plomberes under gulv. (Istedenfor å fjerne 

disse eller/og legge nye rør i krypkjelleren)  
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- For å få oljekjel ut av bygget oppstå det mindre bygningsmessige arbeid i form av 2 dører (1stk ytterdør, 

1stk innerdør).  

- Det er gjennomført en miljøanalyse for 2 tekniske rom i kjeller for å kartlegge miljøbelastende stoffer, 

som ekstra må tas vare på ved rivearbeidet, som f.eks. asbest, PBC og lignende.    

 

 

Frøya Kommune/ driftsavdeling har gjort en del erfaring med forskjellige typer luft/vann varmepumpe, som f.eks. 

på Sistranda skole. Det vises i midlertid at det har påløpt betydelig kostnader i reparasjon og vedlikehold av 

luft/vann varmepumper. Dette har ført til at respektive bygg ikke kunne forsynes bra nok med energi og at 

strømkostnader har steget.  

 

Kostnader for reparasjon og vedlikehold av luft/vann varmepumper har oppsummert seg i Frøya kommune til over 

100 000,- kr kun for 2017. Det foreligger i tillegg tall for kostnader i Hitra kommune som har brukt ca. 51.000 kr 

hittil i året. Det konkluderes med luft/vann varmepumpe er ikke det riktige produkt å velge på Frøya/ i øyrekker.  

 

Med bakgrunn i denne viten: påløpte kostnader for reparasjon/ vedlikehold av luft/vann varmepumper jevner seg 

den prismessig forskjell mellom de 2 alternativer for varmepumper raskt ut. Og begge alternativer er likestilt.  

 

Det henvises også til at varmesentralen befinner seg på Mausund (øy) med respektive rutetider for båt/ferge og at 

mye reparasjoner/vedlikehold betyr ganske raskt øking i driftskostnader for reise og materiell. Dette vil være 

kostbart på langt sikt.  

Det brukes ikke bergvarmepumpe som fornybar energikilde i Frøya kommune i dag. En investering i denne løsning 

på Mausund vil legge grunnlag for å samle verdifulle erfaring for større investeringsprosjekter, som f.eks. Dyrøy 

skole (teknisk, økonomisk og i drift). Med relativt lite ekstra investeringskostnader per areal (250kr/m2) kan det 

«testes» om bergvarmepumpe som innovativ løsning står sin prøve.  

 

Det tilføres at bergvarmepumpeaggregat har lengere levetid (15 år) enn luft/vann varmepumpeaggregat (10 år). 

Levetid for brønnpark samt støydemping er ca. 30 år.  

(Det også med tanke på ny investering/reise osv.)  

 

 

Vurdering: 

Det er 2 alternativer som står på valg som varmepumpe:  

 Alternative 1: Luft til vann varmepumpe (Varmepumpe)  

 Alternative 2: Væske til vann varmepumpe (Bergvarmepumpe)  

 

Forenklet betraktet er prisforskjell mellom disse 2 alternativer: 200 000 kr inkl. mva. 

Dette samsvarer med resultatet fra lønnsomhetsvurdering, som Rambøll har utført.  

Så investering i en bergvarmepumpe vil være 200 000 kr dyrere enn i å investere i en varmepumpe (luft/vann). Se 

vedlegg 01_551434 Kostnadsoverslag investering med forklaring. 

 

Alternative løsninger for varmesentral: 

Alternativ 1: 

Øking av låneramme for investering «551434 Varmesentral Mausund skole» med 2,7 mill. opp til 4,3 mill. Dette 

innebærer levering av et nytt varmeanlegg for hele skolebygg og valg av bergvarmepumpe, som driftssikker 

energikilde.   

 

Alternativ 2: 

Øking av låneramme for investering «551434 Varmesentral Mausund skole» med 2,4 mill. opp til 4,0 mill. Dette 

innebærer levering av et nytt varmeanlegg kun for eldre delen av skolebygg (del 1 fra ca.1950) og valg av 

bergvarmepumpe, som driftssikker energikilde. Innvestering i barnehage/lærerrom (del 2 fra ca. 1970, opsjon 1) 

utsettes i så fall om 2-3 år. Samlet investeringskostnader vil være høyere enn hvis man investerer i hele bygget nå.  

 

Alternativ 3: 
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Øking av låneramme for investering «551434 Varmesentral Mausund skole» med 2,5 mill. opp til 4,1 mill. Dette 

innebærer levering av et nytt varmeanlegg for hele skolebygg og valg av luft/vann varmepumpe, som energikilde.  

Det foreligger erfaringer fra driftsavdeling med forholdsvis store utgifter for reparasjon for luft/vann varmepumpe, 

som gjør at varmesentral forsyner ikke optimalt hele bygget fra starten samt at kostnader i seg selv er en ulempe. 

Dessuten er det høy risiko til stede for å komme i en reklamasjonssak med leverandører som kan bli kostbart og tar 

lang tid.   

 

Alternativ 4:  

Øking av låneramme for investering «551434 Varmesentral Mausund skole» med 2,1 mill. opp til 3,9 mill. Dette 

innebærer levering av et nytt varmeanlegg kun for eldre delen av skolebygg og valg av luft/vann varmepumpe, som 

energikilde.  

Samlet investeringskostnader vil være høyere enn hvis man investerer i hele bygget nå.   

Det foreligger erfaringer fra driftsavdeling med forholdsvis store utgifter for reparasjon for luft/vann varmepumpe, 

som gjør at varmesentral forsyner ikke optimalt hele bygget fra starten samt at kostnader i seg selv er en ulempe. 

Dessuten er det høy risiko til stede for å komme i en reklamasjonssak med leverandører som kan bli kostbart og tar 

lang tid.   

 

I forhold til skolebruksplanen for Frøya kommune så viser denne til nedadgående barnetall for Mausund 

oppvekstsenter. Kostnad for utskifting av oljefyrt oppvarming med oppgadering av hele varmeanlegget er så høy at 

rådmannen ønsker å utsette saken til 2020. Rådmannen ser det ikke hensiktsmessig å gjøre en mindre 

oppgradering av varmeanlegget for å redusere utgifter, da dette uansett vil gi høye driftsutgifter i kommende år. 

Eksisterende anlegg kan benyttes frem til 2020. 

 

 

Rådmannen forslag til vedtak:  

 

1. Formannskapet tar kostnadsoverslag og lønnsomhetsvurdering til orientering. 

2. Formannskapet vedtar å utsette utskifting av oljefyrt kjel, samt oppgradering av varmeanlegget, til 

2020. 
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/ Kommunestyret  

 

MØTEPLAN 2.HALVÅR 2018  
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Møteplan 2. halvår 2018 
 
 

Utvalg August September Oktober November Desember Jan 19 

KST 30.08 27.09 25.10 29.11 13.12 31.01 

FSK 14.08 

 

04.09 

18.09 

02.10 

16.10 

12.11 

13.11 

04.12 08.01 

HFF 23.08 13.09 11.10 08.11 06.12   

HFD 21.08 11.09 09.10 06.11  04.12   

KU             

ER             

KBR             

 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 13. og onsdag 14. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 13. desember. 

 

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

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

 

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

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd    Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

 

 

 

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

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
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ÅRSMELDING 2017 - KULTUR OG NÆRING  
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Formannskapet tar årsmelding for 2017 for kultur og idrett til orientering. 
 

 

Vedlegg: 

 

 Årsmelding 2017 for kultur og idrett 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsmelding 2017 for kultur og idrett legges fram for formannskapet, som kulturutvalg.  

 

Kultur og idrett arbeider ett følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel:  

 Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune 

 Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet.  

 Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument.  
 Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet. 
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Protokoll fra møte 08.05.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 08.05.18 
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Arkivsaksnr.: 18/1316    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  
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Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Deloitte Vurdering SA 

Forsøpling og plast på avveie - vi har alle et ansvar! 

Protokoll Representantskapet Midt-Norge 110 sentral 04.05.18 

Protokoll Representantskapet Midt-Norge 110 sentral 18.12.17  

Revisjonsberetning M-N 110-sentral for 2017 

Årsrapport 2017 110-sentralen 
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Memo 

Dato: 10. april 2018 

Til:  Midt-Norge 110-Sentralen IKS 

Fra: Deloitte Advokatfirma AS  

CC:  

Emne Vurdering av SA som organisasjonsform for 110-sentralen 

Ansvarlig Partner: Jonny Rabben 

 

I Bakgrunn 

Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS besluttet i møte den 18. desember 2017 å anmode styret 

om å utrede samvirkeforetak som organisasjonsform for selskapet. Etter henvendelse fra selskapet har 

Deloitte Advokatfirma fått i oppgave å utrede samvirkeforetaksformen, holdt opp mot andre 

organisasjonsformer, primært aksjeselskap og interkommunalt selskap. Våre vurderinger vil i all hovedsak 

knytte seg til ivaretakelse av følgende hensyn: 

- Organisasjonsformen bør være tilpasset den virksomhet som selskapet utøver. 

- Organisasjonsformen bør sikre en effektiv forvaltning og styring av selskapet. 

Vi nevner innledningsvis at et samarbeid mellom kommunene kan tenkes organisert på flere forskjellige 

måter enn de som vi berører nedenfor. Våre vurderinger vil imidlertid være fokusert på aksjeselskaper, 

interkommunale selskaper og samvirkeforetak, da vi anser disse organisasjonsformene som mest aktuelle i 

dette tilfellet. 

Nedenfor i punktene III og IV vil vi først undersøke hvorvidt 110-sentralen kan organiseres som et 

samvirkeforetak, deretter om 110-sentralen bør organiseres som et samvirkeforetak holdt opp mot de andre 

organisasjonsformene.  

II Beskrivelse av virksomheten 

110-sentralen for Midt-Norge («110-sentralen») er opprettet med hjemmel i Brann- og eksplosjonsvernloven 

§ 16, som – etter pålegg fra sentrale myndigheter – gir kommunene en plikt til å etablere en 

nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om brann og andre ulykker innen en fastsatt region. 

110-sentralen omfatter samtlige kommuner i det gamle Sør-Trøndelag fylke, samt kommunene Leksvik i det 

gamle Nord-Trøndelag fylke og Os i Hedmark. Per 1. januar 2018 er det 25 deltakerkommuner. Det er 

planlagt at de andre kommunene fra det det gamle Nord-Trøndelag fylke etter hvert også skal tilsluttes 110-

sentralen. Per i dag er det 48 brannstasjoner som er tilknyttet 110-sentralen. 

110-sentralen har det regionale ansvaret for mottak av nødmeldinger på brann, redning og akutt 

forurensning i de kommuner som er omfattet av 110-sentralen, i tillegg til at den utalarmerer og koordinerer 

nødvendig mannskap ved slike hendelser. 110-sentralen mottar også automatiske brannmeldinger, først og 

fremst fra næringseiendommer, offentlige bygg m.m. 110-sentralen består av 15 operatører med brannfaglig 

kompetanse, i tillegg til noen ansatte i administrasjonen.  
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Vi forstår det slik at 110-sentralen finansieres gjennom at kommunene kjøper tjenester fra 110-sentralen, 

slik at kommunenes innbetaling (i selskapsavtalen og årsregnskapet benevnt som tilskudd, refusjoner eller 

deltakeravgift) dermed må anses som en omsetning. I tillegg har 110-sentralen en del inntekter som knytter 

seg til abonnementsinntekter (abonnenter på alarmtjeneste) fra næringsbygg m.m. og fakturering knyttet til 

unødige alarmer. 

110-sentralen er i dag organisert som et interkommunalt selskap (IKS), med de enkelte kommunene som 

eiere/deltakere. I henhold til selskapsavtalen er deltakernes eierandel og ansvar beregnet ut fra folketallet i 

den enkelte kommune. Dette medfører at de store kommunene har stor eierandel, mens de små 

kommunene har liten eierandel. 

Det daglige ansvaret for 110-sentralen ligger hos et styre, som er bredt sammensatt med medlemmer av 

ulik bakgrunn. Det er i tillegg ansatt en daglig leder som forestår den daglige ledelse i selskapet, og som 

følger de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. 

Representantskapet er foretakets øverste organ, hvor hver enkelt kommune møter med hver sin 

representant. Representantskapet utøver styring av foretaket på et overordnet nivå, som f.eks. valg til styre, 

behandling av budsjett og regnskap, opptak av lån m.m. I Representantskapet har hver deltaker én stemme, 

jf. selskapsavtalens punkt 5.1.1. For å være beslutningsdyktig må minst halvparten av deltakernes 

representanter være til stede, og disse må representere minst to tredeler av stemmene. 

III Er det mulig å organisere 110-sentralen som et samvirkeforetak? 

Innledningsvis vil vi påpeke at verken kommuneloven eller samvirkelova på generelt grunnlag er til hinder 

for at flere kommuner i fellesskap etablerer et samvirkeforetak.  

Spørsmålet er imidlertid om definisjonen av samvirkeforetak i samvirkelova § 1 annet ledd forhindrer at 

kommunene organiserer 110-sentralen som et samvirkeforetak. Etter det vi kan se, er spesiallovgivningen, 

f.eks. Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter1, ikke til hinder for en slik opprettelse. 

Det som kjennetegner et samvirkeforetak (SA) er at det er snakk om en sammenslutning som har til 

hovedformål å fremme de økonomiske interessene til medlemmene av foretaket, jf. samvirkelova § 1 annet 

ledd. Dette skjer gjennom medlemmenes deltakelse i virksomheten, som kjøper, leverandør eller på lignende 

måte. I tillegg er det et krav om at avkastningen blir værende i virksomheten eller fordelt mellom 

medlemmene på grunnlag av deres omsetning med foretaket. 

Det avgjørende spørsmålet blir – slik vi ser det – om 110-sentralen ivaretar kravet om et økonomisk formål 

og om det vil skje en omsetning (økonomisk samhandling) mellom foretaket og medlemmene/kommunene. 

Det økonomiske formålet må anses ivaretatt gjennom at kommunene ved slik samarbeid oppnår økonomiske 

fordeler som de ikke hadde oppnådd uten et samarbeid (stordriftsfordeler).  

Kravet til økonomisk samhandling må antas å være ivaretatt ved at medlemmene, altså kommunene, har en 

plikt til å betale et beløp (kjøp av tjenester) for organisering og drift av 110-sentralen. Det bemerkes at det 

er de løpende innbetalingene fra kommunene som danner grunnlaget for omsetning, ikke et eventuelt 

kapitalinnskudd i forbindelse med stiftelsen av samvirkeforetaket eller senere innskuddsbetalinger. 

KS-advokatene har i et notat2 fastslått at det formelt sett ikke er noe i veien for at kommunenes brannvesen 

organiseres som et samvirkeforetak. Vi stiller oss bak disse vurderingene. På samme måte mener vi at det 

ikke er noe i veien for at 110-sentraler formelt organiseres som et samvirkeforetak og viser her til drøftelsen 

ovenfor.  

Selv om det formelt sett ikke er noe i veien for at kommunene etablerer 110-sentralen som et 

samvirkeforetak, er det vår oppfatning at samvirkeforetaksformen ikke treffer like godt på 110-sentralen 

                                                 
1 Se Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 1-3 
2 «Samvirkeforetak for kommuner – En vurdering av om samvirkeforetak kan være en aktuell 
organisasjonsform når kommuner skal drive en virksomhet i samarbeid med andre» 
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som mer tradisjonelle samvirkeforetak. De fleste samvirkeforetak er myntet på de tilfellene hvor det skjer en 

jevnlig samhandel mellom foretaket og medlemmene, som f.eks. Tine SA som har melkeproduserende 

bønder som leverandører og medlemmer, og COOP som har sine kunder som medlemmer. I disse tilfellene 

vil samvirkeprinsippet komme til sin rett, ved at overskudd og utdelinger baseres på størrelsen av den 

enkelte medlems omsetning med foretaket. Dette hensynet slår ikke inn med like stor tyngde for 110-

sentralen. Kommunenes innskudd/omsetning med foretaket vil gjerne være fastlagt på forhånd og utdeling 

av overskudd vil bare i unntakstilfeller være aktuelt.  

IV SA som organisasjonsform – en sammenligning med andre organisasjonsformer 

a) Innledning 

Etter at vi nå har konkludert med at 110-sentralen kan organiseres som et samvirkeforetak, blir spørsmålet 

om 110-sentralen bør organiseres som et samvirkeforetak, aksjeselskap eller interkommunalt selskap. I 

denne vurderingen vil vi vurdere de forholdene som vi antar at kommunene er opptatt av ved valg av 

organisasjonsform. Vi vil få presisere at det også er andre ulikheter mellom organisasjonsformene enn de 

som vi berører nedenfor, men at disse forholdene antagelig er av mindre betydning for det valget 

kommunene skal gjøre. 

b) Avtalefrihet? 

For både samvirkeforetak, aksjeselskaper og interkommunale selskaper foreligger det et relativt detaljert 

lovverk3 knyttet til hvordan disse skal organiseres internt, eiernes rettigheter og plikter ovenfor selskapet og 

hverandre m.m. I en del tilfeller vil dette lovverket kunne sette begrensninger på hvordan 

eierne/medlemmene ønsker å drive foretaket. Man opplever gjerne at loven blir en skranke som innskrenker 

handlefriheten i foretaket. Spørsmålet er imidlertid om man i de tre organisasjonsformene kan fravike lovens 

bestemmelser ved å fastsette egne regler som avviker fra lovens normalordning. 

For alle de tre organisasjonsformene er utgangspunktet at den respektive lov er ufravikelig. For 

samvirkeforetak følger dette direkte av samvirkelova § 2. Aksjeloven og IKS-loven har ingen lovhjemmel 

som direkte regulerer spørsmålet om ufravikelighet, men det er likevel ingen som helst tvil om at det samme 

prinsippet også gjelder som et utgangspunkt for aksjeselskaper og interkommunale selskaper. 

For alle organisasjonsformene er det imidlertid på det rene at de aktuelle lovene kan fravikes dersom loven 

selv hjemler adgang til å avtale andre løsninger eller der dette etter en konkret tolkning må følge av lovens 

system. I både samvirkelova, aksjeloven og IKS-loven er det flere bestemmelser som åpner for at loven kan 

fravikes i vedtektene/selskapsavtalen. For aksjeselskaper har man i tillegg muligheten til å inngå en 

aksjonæravtale som regulerer aksjonærenes forpliktelser ovenfor selskapet og de andre aksjonærene. 

Forskjellen mellom organisasjonsformene synes imidlertid å være at aksjeloven er noe mer liberal og 

fleksibel enn samvirkelova og IKS-loven når det gjelder muligheten for å fravike loven. Dette gjelder spesielt 

forholdet aksjonærene imellom, men også forholdet mellom aksjonærene og selskapet. 

c) Eierskap og ansvar 

Dersom 110-sentralen organiseres som et samvirkeforetak, vil kommunene være medlemmer, og ikke eiere. 

Medlemmene vil ikke hefte for foretakets forpliktelser, se likevel nedenfor om innskuddsplikt. Medlemskapet 

bør begrenses i vedtektene, slik at det kun er de aktuelle kommunene som kan være medlemmer, enten 

direkte eller indirekte. Indirekte medlemskap kan eksempelvis ivaretas ved at det formelle medlemskapet 

tilhører et interkommunalt selskap. En vedtektsklausul om at det kun er kommuner som kan være 

medlemmer, vil være «sakleg», jf. samvirkelova § 14. 

                                                 
3 Først og fremst samvirkelova, aksjeloven og IKS-loven. 
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I et aksjeselskap eier kommunene aksjer. Aksjonærene anses som eiere av selskapet. På samme måte som 

for samvirkeforetak foreligger det en ansvarsbegrensning for aksjonærene, ved at de ikke er ansvarlig 

overfor selskapets kreditorer. 

I interkommunale selskaper er kommunene deltakere. Deltakerne, altså den enkelte kommune, hefter for 

selskapets forpliktelser i samme forhold som deltakernes eierandel i selskapet. Et interkommunalt selskap 

ligner i så måte på et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). 

På generelt grunnlag vil de fleste eiere/medlemmer/deltakere foretrekke å ha et begrenset ansvar for 

selskapets forpliktelser (som her oppnås gjennom et aksjeselskap eller samvirkeforetak). Dette gjelder 

spesielt ved risikoutsatte virksomheter. I dette tilfellet er det imidlertid vår oppfatning at spørsmålet om 

ansvarsbegrensning ikke får særlig stor betydning i vurderingen av hvilken organisasjonsform man ønsker. 

110-sentralen ivaretar en lovpålagt oppgave, som innebærer at kommunene uansett vil måtte ta ansvaret 

for selskapets forpliktelser, selv om det rent formelt foreligger et begrenset ansvar dersom man velger å 

organisere dette som et samvirkeforetak eller aksjeselskap. 

d) Innskuddsplikt/finansiering 

Uansett hvordan 110-sentralen organiseres, vil det være behov for løpende innskudd (kapitalinnskudd eller 

betaling for tjenester) fra kommunene for å sørge for forsvarlig drift av foretaket.  

I samvirkeforetak er medlemmene i utgangspunktet ikke forpliktet til å gjøre innskudd i foretaket utover 

kapital-/andelsinnskuddet. Samvirkelova § 3 annet ledd åpner imidlertid for at dette utgangspunktet kan 

fravikes ved skriftlig aksept ved tegning av medlemskap eller ved særskilt avtale. Dette kan f.eks. gjelde i de 

tilfeller hvor foretaket og medlemmene er enig om at medlemmene skal være forpliktet til å skyte inn kapital 

for å dekke de løpende utgiftene til foretaket, sørge for å ivareta investeringsbehov mv., jf. forarbeidene til 

samvirkelova. 

Det følger imidlertid av den nevnte bestemmelse i samvirkelova at en eventuell innskuddsplikt «må vere 

avgrensa beløpsmessig eller på annan måte.» Bestemmelsen innebærer at det ikke kan bestemmes at 

medlemmene skal ha en ubegrenset innskuddsplikt.  

En særskilt problemstilling er om man ved et samvirkeforetak kan vedta en innskuddsfordelingsnøkkel som 

innebærer at den enkelte kommune blir forpliktet til å innbetale en viss prosent av et på forhånd ukjent 

beløp. Etter vår oppfatning er det ikke mulig å bestemme en slik innskuddsfordeling. Det forhold at 

innskuddsplikten må avgrenses «beløpsmessig eller på annan måte» må sees i sammenheng med 

ansvarsbegrensningen som gjelder for samvirkeforetak. Dersom man fastsetter en prosentmessig 

innskuddsplikt vil ansvarsbegrensningen miste sin betydning, da en innskuddsplikt – beløpsmessig og i 

teorien – vil være ubegrenset. Samvirkeforetaket ville da hatt klare likhetstrekk med et DA. 

I interkommunale selskaper vil den enkelte kommune/deltaker ikke være forpliktet til å gjøre innskudd 

utover det som følger av selskapsavtalen eller IKS-loven for øvrig. For 110-sentralen fremgår en slik 

forpliktelse i selskapsavtales punkt 3. Denne bestemmelsen er vesentlig for å opprettholde driften i 

selskapet. 

Dersom 110-sentralen organiseres som et aksjeselskap, har aksjonærene i utgangspunktet heller ikke her en 

plikt til å betale et løpende innskudd for å drifte selskapet. Aksjeloven har heller ingen bestemmelse som 

uttrykkelig sier at en slik innskuddsplikt kan fastsettes i vedtektene og det er dermed noe uklart om en slik 

plikt kan vedtektsfestes. På den annen side er det ikke noe i veien for at aksjonærene/kommunene internt 

avtaler i en aksjonæravtale at det skal gjøres løpende innskudd i aksjeselskapet. Dette vil etter vår 

oppfatning være en fornuftig grep dersom 110-sentralen organiseres som et aksjeselskap. 

Selv om aksjeloven ikke inneholder regler om innskuddsplikt for aksjonærene, må man ta i betraktning 

aksjeloven § 3-5 som pålegger styret en handleplikt dersom egenkapitalen går tapt. Dersom det ikke gjøres 

innskudd i selskapet – og selskapet ikke får inntekter på annen måte – vil egenkapitalen før eller siden gå 

tapt. Aksjeloven sier da at styret skal «foreslå tiltak for å rette på dette», som i de fleste tilfeller innebærer 
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et forslag om kapitalforhøyelse. Generalforsamlingen vil da være tvunget til å vedta en slik kapitalforhøyelse, 

hvis ikke vil selskapet måtte oppløses.  

For alle organisasjonsformene må det imidlertid – uavhengig av plikten til å gjøre et innskudd – være greit å 

basere foretakets drift på løpende betalinger fra kommunene. Kommunene kjøper en tjeneste fra 110-

sentralen til selvkost og blir dermed forpliktet til å betale for kjøp av disse tjenestene. Gitt at det ikke 

oppstår særskilte omstendigheter (f.eks. oppgraderingsbehov), vil foretakets drift kunne finansieres gjennom 

en slik omsetning. Kommunene bør i så fall inngå en avtale som forplikter kommunene til å kjøpe tjenester 

fra 110-sentralen og hvor mye den enkelte kommune skal betale for disse tjenestene. I dag er dette regulert 

i selskapsavtalen § 3.  

e) Stemmerett og innflytelse i selskapet 

I et samvirkeforetak er lovens normalordning at hvert medlem (her: hver medlemskommune) har én 

stemme hver på foretakets årsmøte. Dette gjelder uavhengig av kommunenes størrelse. Trondheim 

kommune vil altså ha like mange stemmer som Tydal kommune på foretakets årsmøte. 

I samvirkelova § 38 annet ledd åpnes det imidlertid opp for at man i vedtektene kan fravike utgangspunktet 

om én stemme per medlem. Dersom man skal fravike hovedregelen må antall stemmer fordeles på bakgrunn 

av medlemmenes omsetning med foretaket. Det er altså ikke mulig å fordele stemmene direkte basert på 

folketallet i hver kommune eller hvor mye den enkelte kommune har skutt inn som kapital. Det er 

medlemmenes omsetning med foretaket som er det avgjørende. Dersom man på den annen side bestemmer 

at den enkelte kommune skal kjøpe tjenester fra 110-sentralen etter samme forholdstall som folketallet, vil 

en bestemmelse om stemmerett basert på omsetning indirekte også medføre stemmerett basert på 

kommunenes innbyggertall. 

Som en ytterligere begrensning følger det at et medlem ikke kan ha mer enn 50 % av stemmene i foretaket, 

jf. samvirkelova § 38 annet ledd siste punktum. Dersom f.eks. en kommune står for 60 % av omsetningen 

med foretaket, vil denne kommunen likevel ikke få 60 % av stemmene i foretaket. 

I et aksjeselskap er eiernes innflytelse i selskapet basert på hvor mange aksjer den enkelte eier har. Aksjene 

fordeles i de fleste tilfeller etter hvor mye kapital den enkelte aksjonær skyter inn i selskapet. Én aksje gir 

normalt sett én stemme, med mindre vedtektene sier noe annet, se aksjeloven § 4-1. Kommunene har stor 

frihet til å avtale hvor stor innflytelse den enkelte kommune skal ha. Dersom kommunene skal ha ulik 

stemmerett må imidlertid denne ulikheten knyttes opp mot aksjene, enten ved utstedelse av ulikt antall 

aksjer til kommunene eller gjennom opprettelse av aksjeklasser som har ulike rettigheter. Det er altså ikke 

mulig å knytte stemmeretten direkte opp mot f.eks. folketallet i den enkelte deltakerkommune. 

I interkommunale selskaper er lovens normalordning at hver deltakerkommune har én stemme i 

representantskapet, se IKS-loven § 9. Dette gjelder selv om kommunenes innskuddsplikt er ulik. Loven 

åpner imidlertid opp for at det kan avtales en annen stemmevekting i selskapsavtalen, slik at det for 

eksempel er mulig å gi store kommuner større innflytelse enn små kommuner. En slik stemmevekting vil 

kunne fremstå som «rettferdig», i hvert fall dersom stemmevektingen knyttes opp mot kommunenes 

innskuddsplikt. 

f) Krav til oppmøte i foretakets øverste organ – spørsmål om beslutningsdyktighet 

Medlemmene i et samvirkeforetak har møterett, men ikke møteplikt på foretakets årsmøte. Dersom ikke 

vedtektene sier noe annet, kan medlemmene la seg representere med en fullmektig, jf. samvirkelova § 36. 

En fullmektig kan kun representere ett medlem. Det er ikke et krav om at et visst antall medlemmer må 

møte på årsmøtet for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Samvirkelova inneholder heller ingen 

bestemmelser om at et visst antall medlemmer må stemme for en sak, for at vedtaket skal være gyldig. 

Lovens flertallskrav (alminnelig flertall, to tredjedeler eller fire femtedeler) knytter seg utelukkende til antall 

møtende på årsmøtet og ikke til antall medlemmer som helhet. 

Også i aksjeselskaper har aksjonærene møterett, men ikke møteplikt. Det er normalt sett ikke et krav om at 

et bestemt antall aksjonærer må møte på generalforsamling for at generalforsamlingen skal være 
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beslutningsdyktig. Noe annet kan bestemmes i vedtektene. I noen få tilfeller er det imidlertid et krav om at 

det foreligger enstemmighet fra samtlige aksjonærer for at en beslutning skal være gyldig, se asl. § 5-20, og 

i slike tilfeller vil det være et krav om at alle aksjonærene møter, enten selv eller ved fullmektig. Adgangen 

til å bruke fullmektig i aksjeselskapets generalforsamling er for øvrig relativt vid sammenlignet med andre 

organisasjonsformer, se asl. § 5-2. 

I interkommunale selskaper er deltakerne/kommunene representert med hver sin representant. Det er 

imidlertid ingen krav til at representanten må møte i representantskapet. IKS-loven legger heller ikke opp til 

at møteretten til representanten kan delegeres til andre enn den lovlig valgte representantskapsmedlemmet, 

jf. IKS-loven § 6.  

IKS-loven § 9 første ledd annen setning inneholder et krav til antall møtende i representantskapet. Etter 

denne bestemmelsen er representantskapet beslutningsdyktig når «minst halvdelen av medlemmene er til 

stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene». Dette innebærer at dersom hver representant 

har én stemme, må to tredeler av representantene møte i representantskapet for at det skal være 

beslutningsdyktig. Dersom foretaket i selskapsavtalen har bestemt at representantene/kommunene skal ha 

ulik antall stemmer, må det først kontrolleres om minst halvparten av representantene møter i 

representantskapet, deretter om disse møtende representantene representerer minst to tredeler av 

stemmene. 

g) Endringer på eiersiden 

For alle organisasjonsformene vil det være et spørsmål om hvordan mulighetene er for endringer på 

eiersiden, enten det gjelder opptak av nye kommuner eller utmelding fra dagens medlemskommuner. 

For samvirkeforetak er innmeldingsretten regulert i samvirkelova § 14. Alle som kan få sine økonomiske 

interesser ivaretatt av samvirkeforetaket, har rett til å bli medlem. I vedtektene kan det fastsettes saklige 

vilkår for å være medlem. I og med at foretaket ivaretar en lovpålagt oppgave om å ha en regional 110-

sentral, vil det være saklig å sette som begrensning for medlemskap at kommunene er omfattet av regionen. 

Samvirkelova § 22 gir medlemskommunene en rett til å melde seg ut av samvirkeforetaket. Loven åpner 

imidlertid for man i vedtektene kan fastsette begrensninger for utmelding dersom det foreligger 

tungtveiende, saklige grunner. Dette unntaket må sees på bakgrunn av at utmelding i visse tilfeller kan 

medføre alvorlige vanskeligheter for foretaket og de gjenværende medlemmene. Det er tvilsomt om man 

gjennom denne bestemmelsen kan frata en kommune retten til å melde seg ut av foretaket/110-sentralen, 

men den kan antagelig benyttes for å fastsette en lengre utmeldingsfrist enn det som følger av loven. 

For aksjeselskaper er – som tidligere nevnt – aksjonærrettighetene knyttet opp mot aksjene. Dersom en 

annen kommune ønsker å bli med i 110-sentralen, må kommunen erverve aksjer i selskapet. Dersom en 

kommune ønsker å fratre 110-sentralen, må aksjene selges/innløses. Eierkommunene vil her ha stor frihet til 

å bestemme hvilken ordning som skal gjelde for utstedelse av aksjer til andre kommuner og hva som skjer 

dersom en kommune ønsker å selge sine aksjer. Slike bestemmelser kan fastsettes i vedtektene eller i en 

aksjonæravtale. Vi går ikke inn i en nærmere drøftelse av hva som er aksjelovens utgangspunkt for 

eierendringer, da fravikelse av loven gjennom tilpasninger i vedtekter/aksjonæravtale uansett må gjøres i 

situasjonen til 110-sentralen. 

For interkommunale selskaper har IKS-loven ingen uttrykkelig bestemmelser om andre kommuners rett til å 

bli medlem i selskapet. Dersom en annen kommune ønsker å bli tilsluttet selskapet, er dette noe som 

medfører et krav om endring av selskapsavtalen som nevnt i IKS-loven § 4 tredje ledd nr. 2. Dette medfører 

at samtlige kommunestyrer må godkjenne den nye selskapsavtalen, og dermed også den nye 

deltakerkommunen.  

En kommunes rett til uttreden av et interkommunalt selskap fremgår av IKS-loven § 30. Den enkelte 

deltakerkommune har her en ubetinget og ensidig rett til å tre ut av selskapet uten å oppgi noen nærmere 

grunn for dette. Retten til slik uttreden kan ikke begrenses i selskapsavtalen. 
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h) Utdelinger 

Etter samvirkelova er det anledning til å utdele utbytte fra foretaket til medlemmene. Utdelingen skal skje på 

bakgrunn av medlemmenes omsetning med foretaket, jf. samvirkelova § 27. Det samme gjelder i de tilfeller 

hvor det foretas utdeling til medlemmene ved en eventuell oppløsning av foretaket.  

I og med at det er medlemmenes omsetning med foretaket som er det avgjørende ved en eventuell utdeling, 

innebærer dette at formell eierandel eller andre forhold (som f.eks. folketallet i den enkelte kommune) ikke 

kan danne grunnlaget for en utdeling. Vi antar imidlertid at det kun er i særskilte tilfeller det vil bli aktuelt å 

foreta utdelinger fra foretaket, slik at et eventuelt overskudd vil bli værende i foretaket. Dersom driften 

medfører et overskudd for foretaket (enten i ett enkelt år eller over lengre tid), er det mer naturlig at dette 

overskuddet benyttes til å redusere prisen på de tjenestene som kommunene kjøper fra 110-sentralen. 

Fordelingen ved eventuell utdelinger er dermed bare en teoretisk problemstilling. Av den grunn går vi heller 

ikke inn på spørsmålet om utdeling fra et aksjeselskap eller interkommunalt selskap. 

i) Vedrørende 110-sentralens næringsvirksomhet 

110-sentralen har – som beskrevet ovenfor – inntekter i form av abonnementsinntekter og inntekter i 

forbindelse med unødige alarmer. En del av disse inntektene kan ikke sies å være en del av den lovpålagte 

oppgaven, og har karakter av å være næringsinntekter. 

Dersom 110-sentralen organiseres som samvirkeforetak eller aksjeselskap er det uproblematisk etter 

selskapslovgivningen å ha denne typen inntekter, men det må i så fall etableres tiltak for å hindre risiko for 

kryssubsidiering mellom lovpålagt virksomhet og konkurranseutsatt virksomhet. Selv om tanken bak et 

samvirkeforetak er å bidra til samhandel mellom medlemmene og foretaket, er det ingen begrensninger mot 

at foretaket kan ha handel med andre enn medlemmene. 

For interkommunale selskaper er situasjonen i dag den samme. Også slike selskaper kan etter 

selskapslovgivningen ha inntekter fra næringsvirksomhet. Imidlertid vil det kunne være problematisk for et 

interkommunalt selskap å drive med næringsvirksomhet etter EØS-regelverket. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har derfor i lengre tid jobbet med endringer i IKS-loven, som antagelig 

medfører at det ikke vil være adgang for slike selskaper å bedrive næringsvirksomhet. 

Det er opplyst at 110-sentralen ønsker å drive med minst mulig næringsvirksomhet, og ser derfor på 

mulighetene for å overføre denne næringsvirksomheten til den enkelte kommune. En slik overføring vil da 

medføre at 110-sentralen ikke driver næringsvirksomhet. Dersom man på den annen side fortsetter med den 

aktuelle næringsvirksomheten, må denne næringsvirksomheten – dersom det nye regelverket blir vedtatt – 

skilles ut i f.eks. et heleid aksjeselskap. 

V Hvordan er andre 110-sentraler organisert? 

Vi har foretatt en gjennomgang av hvordan landets øvrige 110-sentraler er organisert. I de fleste tilfeller er 

disse sentralene organisert som enten et interkommunalt selskap, et kommunalt foretak eller som et 

organisasjonsledd i kommunen. Vi har funnet ett eksempel på en 110-sentral organisert som et aksjeselskap 

(Alarmsentral Brann Øst AS), men dette selskapet er for tiden under oppløsning og virksomheten vil bli 

videreført i et IKS. Etter det vi kan se, er ingen 110-sentraler organisert som et SA. Selv om det ikke er 

avgjørende for valg av organisasjonsform – all den tid det vil være lovlig å organisere seg som et SA – 

mener vi det vil være et moment i en helhetsvurdering at ingen andre kommuner/regioner har organisert 

110-sentralen som et SA.  

VI Vår anbefaling 

Som det fremgår ovenfor er det ikke noe formelt i veien for at 110-sentralen etableres som et 

samvirkeforetak. Det er imidlertid vår oppfatning at samvirkeforetaksformen ikke egner seg spesielt godt 

som organisasjonsform for 110-sentralen. Det avgjørende blir – slik vi ser det – følgende forhold: 
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- SA-formen er ikke tilpasset den virksomhet som 110-sentralen utøver. 

- SA-formen er noe rigid med tanke på avtaletilpasninger, sammenlignet med andre 

organisasjonsformer. 

- SA-formen setter begrensninger i stemmevektingen 

Vår anbefaling er derfor at 110-sentralen organiseres som aksjeselskap eller interkommunalt selskap. Slik vi 

ser det vil disse organisasjonsformene være tilnærmet like godt tilpasset den virksomhet som 110-sentralen 

utøver, forutsatt at utfordringene knyttet til næringsvirksomhet som nevnt i punkt IV i) ovenfor avklares.  

Et vektig moment i vurderingen vil imidlertid være at 110-sentralen i dag allerede er organisert som et 

interkommunalt selskap. En omorganisering vil kunne medføre noe «støy», både for foretaket selv, de 

ansatte og kommunene. De ansatte vil f.eks. kunne oppfatte det som noe mer utrygt å gå fra å være ansatt i 

et kommunalt drevet selskap til å bli ansatt i et aksjeselskap. Kommunene vil på sin side – muligens ikke 

med god grunn – oppfatte det sånn at man gir fra seg noe av den politiske styringen ved å omdanne til et 

aksjeselskap. 

I tillegg vil en omorganisering medføre en del kostnader, noe som også bør inngå i helhetsvurderingen av om 

man skal gjennomføre en omdanning. 

Etter det vi har forstått er noe av bakgrunnen for spørsmålet om omorganisering knyttet til utfordringene 

rundt beslutningsdyktighet i det interkommunale selskapet. Slik selskapsavtalen i dag er formulert, er det – 

som allerede nevnt – et krav om at minst 2/3 av deltakerkommunene er representert i 

representantskapsmøtene. Disse utfordringene kan man imidlertid avhjelpe ved å innføre ulik stemmevekting 

mellom representantene. En slik stemmevekting vil medføre at det kun er et krav om at halvparten av 

representantene møter, så fremt disse representerer minst 2/3 av stemmene. Det viktigste da er at 

kommunene med høy stemmeandel møter. Vi har forståelse for at enkelte av kommunene vil kunne oppfatte 

det som noe uheldig at de store kommunene – gjennom slik stemmevekting – vil få en mer dominerende 

posisjon i selskapet enn de små kommunene. Det er imidlertid viktig å være klar over at 110-sentralen 

ivaretar en lovpålagt oppgave som finansieres til selvkost. Dette tilsier at det ikke nødvendigvis er noe 

problem at en eller flere kommuner får en mer dominerende rolle enn andre.  

Ved en eventuell sammenslåing med 110-sentralen i Nord-Trøndelag kan oppmøtekravet fremstå som ekstra 

utfordrende. I og med at oppmøtekravet er et forholdstall (1/2 av kommunene og 2/3 av stemmene), er det 

imidlertid ikke gitt at oppmøtekravet vil bli mer utfordrende enn i dag. Flere kommuner vil naturlig nok 

medføre et krav om at flere kommuner (i tall) møter, men samtidig er det også rom for at flere kommuner 

ikke møter. Særlig ved innføring av ulik stemmevekting vil man kunne ivareta oppmøtekravet på en god 

måte. Det minnes også om at ved en sammenslåing vil den enkelte kommunes eierandel bli forholdsmessig 

lavere enn i dag, noe som medfører at de store kommunene (først og fremst Trondheim kommune) vil få en 

mindre dominerende eierandel enn det som er dagens situasjon.  

Dersom noe av utfordringen knyttet til oppmøte skyldes at kommunenes valgte representanter ikke har 

anledning til å møte, bør man sørge for at det velges flere varamedlemmer til representantskapet. I henhold 

til IKS-loven § 6 skal det velges «minst» like mange varamedlemmer som faste medlemmer. Kommunene 

har altså anledning til å velge mer enn ett varamedlem. Representantskapet bør vurdere om kommunene 

skal ha en slik plikt til å velge flere varamedlemmer. Det påpekes også at medlemmene til 

representantskapet ikke behøver å være medlemmer av kommunestyret, men kan f.eks. være en person 

som er administrativt ansatt i kommunen (f.eks. teknisk sjef, brannsjef osv.) 

Vi anbefaler på denne bakgrunn at 110-sentralen fortsetter å være organisert som et interkommunalt 

selskap. 
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Forsøpling og plast på avveie - vi har alle et ansvar! 
 
Forsøpling og plast på avveie er et område som jeg vil prioritere høgt fremover.  
Å ivareta et reint og rikt hav, er viktig for Norge og for Trøndelag etter som de marine 
næringene skal videreutvikles som leverandører av mat, for råvarer og som leverandør av 
ulike bio-råstoffer. Et reint og rikt hav fordrer også at vi holder våre omgivelser reine for 
avfall, enten det er byer, tettsteder, bekker og vassdrag, naturområder og kulturlandskapet. 
Kort og godt holder Trøndelag reint.  
 
For å lykkes i dette arbeidet, må alle jobbe i lag. Kommunene har en nøkkelrolle, så jeg 
oppfordrer derfor ordførere og rådmenn til å mobilisere i egne kommuner. 
 
Hver dag får vi se eksempler på hva forurensning, særlig plastforurensning fører med seg av 
lidelser for sjøpattedyr, fugler og fisk. Skadene er uten tvil mer mangfoldige enn det media 
makter å formidle. Nanoplast finnes igjen i den marine næringskjeden, vårt eget matfat. Heile 
spekteret av skadetyper som denne forsøplingen fører til vil det nok bli våre etterkommere 
som vil finne ut av. De må også leve med denne arven. Det er derfor viktig at vi gjør arven så 
liten som mulig. 
 
Mange kommuner i Trøndelag har aktivisert seg i arbeidet med å holde sin kommune rein og 
dermed å holde Trøndelag reint. 
 
Det hjelper ikke å rydde, dersom vi ikke også endrer holdningene våre til det å forsøple! Vi 
må alle sammen gjøre alt vi kan for å bygge gode holdninger og sette i gang tiltak, slik at vi 
framover kan se mot en trygg framtid for folk og natur! Jeg håper at alle kommunene i 
Trøndelag vil bidra i dette arbeidet. 
 
Hva gjør vi i staten 
I årets statsbudsjett er det satt av 65 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. Pengene 
er fordelt til prosjekt som bidrar både til å forhindre og til å rydde opp i marin forsøpling. 
 
I Trøndelag fikk Miljøpartnerne A/S som er en sammenslutning av 11 avfallsselskap midler 
til innsamling og behandling av avfall fra lokale ryddeaksjoner se holdmidtnorgerent.no , 
Selskapet Eider A/S på Mausund fikk til rydding i Froan verneområde og ytre skjærgård. 
Trollfjell friluftsråd fikk for strandrydding på populære utfartssteder i Leka kommune og 5 
kommuner på Sør-Helgeland, og tilslutt fikk Oppdretternes miljøservice A/S midler til å 
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rydde strandsoner i kommunene Vikna, Leka, Bindal og Flatanger. I tillegg fikk nasjonale 
aksjoner som Hold Norge Rent samt flere andre nasjonale initiativ midler som også dekker 
Trøndelag (se https://holdnorgerent.no ) 
 
I årets embetsoppdrag fikk Fylkesmannen en ny koordineringsrolle mot marin forsøpling, der 
vi bla har bidratt til å vurdere søknadene fra vårt fylke, samt skal bidra til å mobilisere og 
samordne innsatsen i fylket. 
 
Tilskudd mot marin forsøpling er en av mange støtteordninger staten har for å hindre 
forsøpling. En fullstendig liste over vrakpant og ulike forurensingsrelaterte tilskuddsordninger 
finnes på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-
2018/id2577758/#forur.  
 
Miljødirektoratet har i tillegg nå foreslått sju konkrete tiltak for å redusere marin forsøpling. 
Et av disse er å la kommunene kunne vedta bot i forsøplingssaker. (Les meir på 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Juni-2016/Slik-reduserer-vi-marin-
forsopling/). 
 
I Trøndelag har vi også erfart et stort engasjement fra næringslivet som deltakere i 
ryddeaksjoner eller som økonomiske bidragsytere til lag og foreninger som vil gjøre en 
innsats i kampen mot forsøpling av våre vassdrag og sjøområder. 
 
Bare kommunen som kan håndheve forbudet mot forsøpling 
I Norge er det forbud mot forsøpling. Ingen kan tømme, etterlate, oppbevare eller transportere 
avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Det er 
kommunene som har fått myndighet til å følge opp forsøplingssaker. 
 
Fylkesmannen vet at dette kan være en stor og krevende oppgave. På www.miljokommune.no  
ligger alt av maler og sakbehandlingshjelp tilgjengelig. Fylkesmannen har plikt til å veilede 
kommunen. Vi ønsker å bidra med praktisk kunnskap og dele nyttig erfaringer mellom 
kommunene. 
 
Forventinger til kommunene 
Jeg har et ønske om at alle kommunene i Trøndelag setter forsøpling på dagsorden i 2018. Det 
er viktig at dette arbeidet har solid forankring både politisk og administrativt i kommunene. 
Kommunene må følge opp sitt ansvar i forsøplingssaker. For å klare dette må hver kommune 
sette seg mål og lage handlingsplan. For å klare å prioritere riktig bør det gjennomføres 
kartlegging av forsøpling og risikovurderinger. Kommunene må også arbeide aktivt med å 
skape gode holdninger på området – både internt og eksternt. 
 
Her er noen av di lovpålagte tiltakene der kommunene kan gjøre en stor forskjell: 
 
Avfallsplaner i havner: 
Alle kystkommuner skal følge opp regelverket for avfallsplaner i havner ved å lage oversikt 
over alle havner i egen kommune, og utarbeide felles avfallsplan for småbåthavnene. Noen 
kommuner har allerede sendt inn oversikt og laget avfallsplaner. Kommunene plikter videre å 
holde oppdatert oversikt over havnene og melde fra til Fylkesmannen ved endringer. På 
«Miljøkommune.no» er det maler både for å lage oversikt over alle havner og for utarbeiding 
av avfallsplan. 
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Avfallsplaner i byggesaker: 
Alle kommuner skal følge opp kravene om avfallsplan i byggesaker. Dette er regulert i plan- 
og bygningslova § 29-8 om avfallshandtering og i byggteknisk forskrift (TEK 17). På 
«Miljøkommune.no» er det lenker til veiledning fra «Direktoratet for byggkvalitet». 
 
Fokus på avfallshandtering i egne byggesaker: 
Alle bygge- og rivesaker der kommunen er tiltakshaver, må følges opp slik at en har kontroll 
med at avfallet blir handtert i tråd med regelverket. Anbud må utformes slik at en sikrer god 
avfallshandtering, og at ikke prisene blir pressa så lavt at det ikke er mulig med forsvarlig 
handtering. 
 
Mottak av kasserte fritidsbåter: 
Kasserte fritidsbåter på avveie er et forurensningsproblem. Kommunene skal etablere 
avfallsmottak for mindre fritidsbåter. Kommuner, kommunale og interkommunale 
avfallsselskap kan søke tilskudd til å dekke kostnader di har med å handtere båtene. 
 
Jeg håper alle kommunene i fylket tar sitt ansvar innen forsøplingsområdet i 2018, og slik at 
vi sammen kan få til gode tiltak og en holdningsendring – og redusere forsøplinga. 
 
 
Hilsen 
 
Frank Jenssen 
 
fylkesmann 
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Til representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2017 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS som viser et ordinært resultat på 
kroner 3.648.527 og et regnskapsmessig resultat på kroner 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2017, driftsregnskap og kapitalregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende 
fremstilling av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, 
årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter 
vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 

Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i selskapets 
årsberetning. 
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. I revisjonsberetningens siste del - uttalelse om øvrige lovmessige krav - attesterer vi imidlertid 
på at det er konsistens mellom de lovmessige krav i årsberetningen og årsregnskapet. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
 
 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
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Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for 
at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, 
årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet. 
 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-
ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
 
 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 

misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av  misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 

 
Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
 
 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 
grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 
årsregnskapet stemmer med regulert årsbudsjett. 
 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar 
med lov og forskrifter. 
 



Side 3 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Trondheim kommunerevisjon 

Vår referanse 
17/20376 

Vår dato 
27.04.2018 

 

  
88174/18 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig 
i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi at ledelsen har oppfylt sin 
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
    

 
Trondheim, den 27. april 2018 
 
 
 
 
Per Olav Nilsen 
revisjonsdirektør 

Bjørn Rian 
statsautorisert revisor 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
 
 
 



































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: PLAN 1620201508  

Arkivsaksnr.: 16/6    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA – 3.GANGS HØRING OG 

OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

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

forslag til kommunedelplan Sistranda med tilhørende planbeskrivelse (datert 27.04.18) 

med bestemmelser (datert 20.04.18) og plankart (datert 04.05.18), legges ut på 

3.gangs høring og offentlig ettersyn. 

2. Høringsperioden holdes fra 04.06.18 til 01.08.18. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige 

oppdateringer i dokumentene, i henhold til vedtak.  

 

Vedlegg: 

Planbeskrivelse, datert 27.04.18. 

Planbestemmelser, datert 20.04.18. 

Plankart, datert 04.05.18. 

Konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 20.04.18. 

Notat endringer etter 2.gangs høring 

Innspill og merknader fra 2.gangs høring 

 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn:  

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

bør revideres i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med 

revidering av kommunedelplan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 

25.06.09.  



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

av:  

 Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag)  

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/Andreas Kvingedal)  

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

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski)  

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag)  

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal)  

 Næringsrådgiver (Hjørdis Årvik Smalø)  

 Bolig- og tilflyttingskoordinator (Mattis Aune)  

 

Kommuneplanens arealdel har hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-

06-27 nr. 71.) Den rettskraftige delen av planen består av plankart med tilhørende 

bestemmelser. Den juridiske virkningen fremgår av PBL § 11-6. Virkningen er at det ikke er 

tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som er i strid med plankart med 

bestemmelser:  

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

 Bestemmelsene utdyper plankartet og beskriver hva som må detaljplanlegges 

videre, hva som må være oppfylt før en plan- eller byggesak kan avgjøres og under 

hvilke rammer utbygging og videre planlegging kan skje.  

 

Planbestemmelsen er lagt som eget vedlegg i planen. Planbeskrivelsen utdyper planens 

juridiske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringsplaner. Videre har den en 

kort beskrivelse av endringene i forhold til kommunedelplanen fra 2009.  

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

utvikling, og det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom planarbeidet skal de 

ulike interessene komme fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til gode 

og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere endringer i planen. KU og 

ROS følger planen i ett samla dokument.  

Formål med prosessen:  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.15. Her presiseres 

at ulike folkehelsetiltak har vært viktige tema ved siden av å løse utbyggingsbehov som bl.a. 

småbåthavner, varierte boligtilbud og varierte næringsområder.  

Prosess:  

Det har vært gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding 

av planprogram og høringsutkast, jamfør PBL § 5-1. I tillegg til folkemøte og åpne 

kontorkvelder, er det avholdt åpent møte for næringslivet og egne møter med særlige 

interessenter. Rådmannen har også lagt frem planarbeidet i regionalt planforum. Oppstart av 



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

hjemmeside. For utdypende opplysninger, se vedtatt planprogram.  

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

verktøyet Barnetråkk for å sikre dette. Barnetråkk er et digitalt verktøy som gir oppdatert 

lokalkunnskap om barn og unges arealbruk. Registreringene blir til et temakart som passer inn 

i det øvrige plangrunnlaget til kommunen. Å ta i bruk kartgrunnlaget med barn og unges 

preferanser i nærmiljøet gir grunnlag for gode politiske beslutninger og bedre planlegging, 

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

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

eller aktiviteter.  

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

utdypet i konsekvensutredningen (se vedlagt KU og ROS). Innspillene som rådmannen har 

tilrådd er innarbeidet i planbeskrivelse med bestemmelser og plankart. Det har i tillegg 

kommet innspill som vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan.  

Politisk behandling:  

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

følgende vedtak:  

Det jobbes videre med kommunedelplana ut fra følgende innspill:  

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

 sentrumsfunksjonene.  

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

 Siholmen og Fredagsvika.  

 Videregående skoles behov for sjøanlegg taes høyde for.  

 Arealet som den gamle videregående skole i dag ligger på må sees nærmere på. Her 

 kan det være aktuelt å dele arealet mellom behovet for en mulig fremtidig utbygging 

 av Sistranda skole opp imot behovet for boliger.  

 Plassering av renseanlegget  

 Byggegrense mot sjøen, den vil måtte være differensiert.  

 Gangveien mellom Beinskardet og kommunesenteret må være sammenhengende  

 Enstemmig.  

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

fattet:  

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

 Enstemmig.  

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

Disse ble vurdert og innarbeidet i saksdokumentene.  



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

følgende vedtak:  

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

 kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og offentlig ettersyn.  

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

offentlig ettersyn i perioden 02.02.16-18.03.16.  

Rådmann gjennomgikk etter høringsperioden alle innspill, merknader og vilkår for 

egengodkjenning. På bakgrunn av flere innspill til endret arealbruk vedtok derfor 

kommunestyret i Frøya kommune i sak 116/16 å legge kommunedelplanen i sin helhet ut til 

2.gangs høring og offentlig ettersyn. Følgende vedtak ble fattet:          

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

 forslag til kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og 

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

 ettersyn.  

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

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

 formål/offentlig tjenesteyting.  

Endringer etter 2.gangs høring og dialog med sektormyndigheter: 

Etter dette sto prosessen rundt revidering i bero over lengre tid, grunnet påvente av større 

avgjørelser i forhold til valg av tomt til Helsehus, utbygging av næringsområder, samt 

revidering av kommunens skole- og barnehagebruksplan. Planforslag til 3.gangs høring er 

oppdatert i forhold til reguleringsendringer og andre politiske vedtak som er gjort i løpet av 

denne perioden.  

Rådmann har gjennom prosessen gjennomført to dialogmøter, samt en befaring med 

sektormyndighetene for å finne løsninger på områder det er stilt vilkår for egengodkjenning 

på, både til 1. og 2. gangs høring.  

Rådmannens innstilling til merknadsbehandling etter 2.gangs høring og dialogmøter følger 

under, og er innarbeidet i plankart og planbeskrivelse med bestemmelser. Det er i tillegg 

inkludert flere og mer utdypende planbestemmelser. Disse er i hovedsak en videreføring av 

bestemmelser fra gjeldende kommunedelplan og kommuneplanens arealdel. Områder som er 

endret ligger i eget notat vedlagt. 

 

Merknadsbehandling etter 2.gangs høring: 

Nr Hvem Hva  Rådmannens inntilling 
1 Bremnesgruppen THM Invest/HDR AS (Rabben Panorama) 

opprettholder krav om fremtidig 

boligområde øst for fv.714. Avkjørsel til 

boligområde lar seg løse ved avkjørsel ved 

Rabben Marina, alternativt nærmere 

Rabben Panorama, med langsgående vei til 

På bakgrunn av varsel om 

innsigelse fra Fylkesmannen 

som miljøvernmyndighet, 

Statens vegvesen og Sør-

Trøndelag fylkeskommune er 

område B7 fra planforslaget 



fv. 714, alternativt som en forlengelse av 

Sistien, fram til nytt boligfelt.  

 

Innspill vedrørende planlagt marinaanlegg 

ved Blått kompetansesenter: 

Viser til at det er planlagt nytt 
marinaanlegg for ligge- og leie-plasser 
permanent ved Blått kompetansesenter. 
Mener at dette er i strid med arealplan og 
kommunedelplan for Sistranda, samt 
regionale/nasjonale føringer. Undergraver 
godkjent marinaanlegg på Rabben marina 
der 250 båtplasser selges for å finansiere 
planlagt total utbygging 2016-2018 på 
Rabben. Påpeker at et marinaanlegg ved 
Blått kompetansesenter ikke ligger 
innenfor arealplanen og ikke er forenlig 
med planer for strandsonen. Kommunen 
har tidligere vært tydelig på ønske om 
sentralisering av anlegg, Rabben marina 
bør derfor fylles opp først. 

som fremmes tl 3.gangs 

høring tatt ut, jamfør post 8. 

 

Innspill til utbygging av molo 

er fremmet av Sør-Trøndelag 

fylkeskommune. Moloen er 

tenkt å løse behovet for 

universelt utformet liggekai 

for skolebåten Fru Inger, 

samt eventuelle behov for 

Blått kompetansesenter. I 

tillegg er det åpnet for et 

mindre antall gjesteplasser. 

Moloen er ikke tiltenkt for 

marinaanlegg med utleie 

eller salg av faste plasser. 

Moloutbyggingen i seg selv 

oppfattes derfor ikke av 

rådmannen som 

undergravende for Rabben 

marina.  

I planforslag til 3.gangs 
høring er området omtalt 
som Farled tatt ut, da Sør-
Trøndelag fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag har kommet frem 
til en omforent løsning 
innenfor reguleringsplan for 
Frøya kultur- og 
kompetansesenter på 
bakgrunn av varslet 
innsigelse etter 1. og 2. gangs 
høring. Denne 
omreguleringen er nå 
vedtatt. 

2 Forum for Natur 
og Friluftsliv – 
Sør-Trøndelag 

Boliger i strandsonen: I mot alle boligareal 

i strandsonen, da store natur- og 

friluftsverdier går tapt. Sekundært 

byggegrense på 50 meter. 

 

 

Sistien: positive til et godt tiltak. Forbehold 

om utforming. 

Næringsareal: N1 er et for omfattende 

I planforslag til 3.gangs 

høring er områdene B7 og 

B13 tatt ut. Området B11 er 

begrenset til byggegrense 50 

meter, jf. vilkår for 

egengodkjenning fra 

Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag. 

Om utforming av Sistien, se 

planbestemmelse § 3.2. 



inngrep og må ha krav om flytende 

kaianlegg. 

Farleder: Adkomst langs kystlinjen må 

ivaretas, kan akseptere begrensede anlegg 

tilknyttet undervisning. 

Småbåthavn og sentrumsformål: 

forutsetter uhindret passasje med Sistien, 

samt bruk av flytende moduler.  

Frøya kultur- og kompetansesenter: 

Utvidelse bør opprettholde byggegrense 

på 50 meter mot sjø.  

Naust: Naust bør samlokaliseres, gjerne 

nær småbåthavn.  

 

KB1: Mener arealet bør defineres som 

areal for Offentlig eller privat 

tjenesteyting, eventuelt Fritids- og 

turistformål – ikke kombinert bygge- og 

anleggsformål.  

Folkepark: Ønsker vurdering av alternativ 

plassering, alternativt byggegrense på 50 

meter.  

 

 

Alle arealer: Bekymret for 

skadevirkningene på markaområdet, viktig 

friluftsområde i vest, samt kystlynghei og 

rikmyr. Ber om tilstrekkelige hensyn og 

avgrensninger.  

 

 

Øvrige arealer: Positive til utvidelse av 
Sistien og etablering av ny gangvei. 

N1 er i 3.høringsutkast tatt ut 

grunnet tidligere politisk 

vedtak. 

Området Farled tas ut i 

planforslag til 3.gangs høring. 

Området er nå omregulert.  

Se planbestemmelse § 1.19. 

Utforming av anlegg vil 

behandles i reguleringsplan. 

 

Planforslaget omfatter ikke 

en utvidelse av Frøya kultur- 

og kompetansesenter.  

Områdene naust 1 og naust 2 

innebærer en samlokalisering 

av utbyggingen. 

Området tas ut av 

planforslaget, da dette nå har 

en vedtatt reguleringsplan.  

Folkeparken (F1) er nå tatt ut 

og erstattet med allerede 

benyttet område til museum, 

F2. Byggegrense er satt til 50 

meter, jf. § 4.9. 

 

Nye områder er søkt 

avgrenset i forhold til inngrep 

i marka ved å beholde 

allerede etablert avgrensing. 

Foreslått utvidelse av 

Beinskardet oppfattes som 

en naturlig utvidelse av 

allerede utbygd område.  

Tas til orientering.  

 
3 Eldrerådet Frøya Generell merknad: Føler sterk usikkerhet 

rundt forslag til tiltak og drift som ikke er 

lovbestemte. Forutsetter ukritisk 

nedbygging av dyrka mark. Anerkjennelse 

for tiltak som fremmer folkehelse, 

Tas til orientering.  

 

 

 



friluftsliv og trafikksikkerhet.  

 

Merknader til konkrete punkter:  

1. Viser til innsigelser fra 
Fylkesmannen ang. OT1 og OT2. 

 

 

 

2. Påfallende at F1 Folkepark kun skal 
vise Sistrandas, ikke Frøyas, 
historiske og kulturelle utvikling. 
Undrende til om kiting og sjøsport 
bør innlemmes i planene. Viser til 
Fylkesmannens restriksjoner.  

3. Område B3b (gamle vgs), bør det 
offentlige ha råderett over. Støtter 
likelydende innspill. 

4. OT4 samsvarer ikke med ønske om 
komprimering av tjenesteyting 
innen helse. Ikke naturlig for 
skoleutvidelse. 

5. Kommunen bør vurdere utvidelse 
av eksisterende gravplass på 
Nordhammarvika. 

 

 

 

Det legges rekkefølge-

bestemmelser, samt 

intensjon om ivaretakelse av 

matjord i forhold til område 

OT1, jf. § 4.4. OT2 er ikke 

inkludert i planforslaget.  

 

Tekst i planbeskrivelse endres 

fra Sistrandas til Frøyas 

historiske og kulturelle 

utvikling, noe som er 

intensjonen bak tiltaket.  

 

Planforslaget til 3.gangs 

høring beholder området for 

gamle vgs til offentlig 

tjenesteyting.  

Tas til orientering. OT4 er 

tenkt å møte behov innenfor 

ulike områder for kommunal 

tjenesteyting. 

Det er nå vedtatt ny 
reguleringsplan for 
Nordhamarvik gravplass som 
tar høyde for dette. 
Reguleringsplan er 
innarbeidet i nytt 
høringsutkast. 

4 Frøya 
ungdomsråd 

Boliger i sentrum: ønsker ikke boliger i 

sentrumskjernen. 

Gamle vgs: bør brukes til utvidelse av 

grunnskolen, da den bør være samlet.  

Sjøtomter: bør ha mulighet til å bygge 

sjønært, med krav om å ta hensyn til 

tomtene bak.  

Moloutbygging Guri Kunna vgs: trenger 

ikke molo. Kan benytte den gamle brygga 

og pusse opp denne. 

Tas til orientering. 

 

I planforslaget beholdes 

gamle vgs til offentlig 

tjenesteyting.  

Området B11 legger til rette 

for dette. 

Tas til orientering. Denne 

utbyggingen er nå omfattet 

av omregulering av området 



 

Morgendagens omsorg, Beinskardet: 

landbruk må ikke bli prioritert i 

sentrumsområdet.  

Fortau: glad for at dette prioriteres. 

Sistien: godt tiltak.  

Folkeparken: stor tro på at dette blir brukt.  

ved Frøya kultur- og 

kompetansesenter. 

 

Tas til orientering. 

 

Tas til orientering.  

Tas til orientering. 

Tas til orientering. 
 

5 Anne Søreng og 
Asbjørn Ervik 

Videreføring av Mellomveien vil medføre 
for stort inngrep i opparbeidet hage. 
Ønsker å flytte veien lengre ned på 
eiendommen. Inviterer til befaring. 

Ved realisering av 
videreføring av Mellomveien 
vil det søkes å legge denne i 
forlengelse av linjen som 
veien følger i dag. 

6 Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Opprettholder uttalelse til 1.gangs høring. 

Fraråder B11 hvis man ikke finner løsning 

på trafikksikkerhetsproblematikken. 

Aktuelt å kreve helhetlig reguleringsplan 

med en eller to adkomstveger og 

kanaliserte krysninger av fylkesveien for 

fotgjengere. Avventer nærmere dialog om 

dette. Anbefaler at det settes en 

gjennomgående minimumsavstand til 

sjøen for fradeling/bygging, samt 

grøntområde nærmest Siholmen.  

 

B7 må tas ut av planen om man ikke finner 

løsning på 

trafikksikkerhetsproblematikken. Varsler 

innsigelse til planen på dette området.  

 

B13 frarådes på grunnlag av springflofare 

og vanskelig og uoversiktlig adkomst fra 

fylkesveien.  

 

Kulturminner: anbefaler at arealet rundt 

kulturmiljøet ved Hammervatnet avsettes 

til hensynssone C (H570): sone med 

særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø, 

med bestemmelser knyttet til dette.  

 

 

Viser til § 4.2: Området kan 

ikke bygges ut før man har en 

godkjent løsning for å ivareta 

trafikksikkerhet og 

fremkommelighet, særlig for 

myke trafikanter. 

Byggegrense mot sjø settes til 

50 m. Området mellom B11 

og Naust 2 tilbakeføres til 

LNFR. 

 

 

 

Området er tatt ut i 

planforslag til 3. gangs 

høring. 

 

Området er tatt ut i 

planforslag til 3.gangs høring 

og behandlet gjennom 

dispensasjon. 

 

Tas til etterretning. Foreslått 



 

Fylkeskommunen som grunneier og 

skoleeier ønsker at arealet rundt gamle 

videregående skole legges ut til 

boligformål, gjerne kombinert med 

næringsformål.  

 

 

Understreker i tillegg viktigheten av å få 
planlagt havneområdet nedenfor skolen 
snarest mulig. 

hensynssone innenfor 

planområdet tas inn med 

foreslått bestemmelse, jf § 

2.3.  

 

 

Området beholdes i 

planforslag til 3.gangs høring 

som offentlig tjenesteyting, 

jf. politisk behandling i 

kommunestyret 23.06.2016, 

sak 116/16. 

 

Området er omfattet av 
endring av reguleringsplan 
for Frøya kultur- og 
kompetansesenter og tiltaket 
igangsatt. 

7 Advokatfirmaet 
Erbe & co for 
Kirsti Schei 

Sistien: For å unngå for stor skadevirkning 
for familien Schei forslås at turstien legges 
på oversiden av fritidsboligen og langs 
fylkesveien (vedlagt kart). Det varsles om 
at familien Schei vil kreve erstatning for 
verdireduksjonen fritidsboligen får som 
følge av turstien. 

Tas ikke til følge. 

Strandsonen er i 
utgangspunktet forbeholdt 
allmennheten og tilgjengelig 
for fri ferdsel. Sistien er et 
ledd i å øke allmennhetens 
tilgang til og bruk av 
strandsonen i et folkehelse- 
og miljøperspektiv. Traseen 
inntegnet i plankartet er valgt 
for å bevare intensjonen bak 
stien i forhold til 
naturopplevelser og nærhet 
til sjø. Rådmannen tar derfor 
ikke innspillet til følge. 

8 Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag – 
samordnet 
uttalelse 

Vilkår for egengodkjenning: 

 

Fylkesmannen 

1. Med bakgrunn i hensynet til 
verdiene i 100-metersbeltet langs 
sjøen må byggeområdene B7, B7b 
og B13 tas ut av planen. 

 
 

2. Punkt 4. 3 om Farled i 
planbestemmelsene endres slik at 

 
 
 
 
 

1. Områdene B7, B7b og 
B13 tas ut av 
planforslag til 3.gangs 
høring grunnet varsel 
om innsigelser. 

  
2. Området tas ut av 

planforslag til 3.gangs 



åpning for etablering av havn og 
gjestehavn tas ut, jfr. vurderingene 
under miljøvern. 

 

 

3. Det må tas inn et punkt i 
planbestemmelsenes punkt 1. 10, 
område F1 Folkepark, om at det 
ikke skal åpnes for bygg eller andre 
tyngre tekniske inngrep nærmere 
sjøen enn min. 50 m. 

 
 
 

 
4. I bestemmelser til 

kommunedelplanen må setningen 
«Naust kan bygges i strandsonen 
med de hensyn som angitt i 4. 1.» 
under Generelle bestemmelser 
punkt 1 tas ut av planen. 

 
 

5. For å ivareta verdiene i 100-
metersbeltet må byggeområdene 
B11, B11b og B11c avgrenses min 
50 m frå sjøen. 

6. Det foreslåtte arealet for OT1 må 
begrenses i henhold til antatt 
behov, slik at beslaget av dyrka 
mark reduseres, jfr. jordloven § 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

høring, da endringen 
er inkludert i endret 
reguleringsplan for 
Frøya kultur og 
kompetansesenter. 

 
3. Området er nå flyttet 

til område F2, ett 
areal som allerede 
har tilsvarende bruk. 
Bestemmelsen 
inkluderer 
byggegrense til sjø på 
50 m, jf 
planbestemmelse § 
4.9. 

 
4. Bestemmelse 

angående naust, 
inkludert nybygg 
(område naust 1 og 
naust 2) § 4.5, 
presiseres og utdypes 
for å tydeliggjøre 
omfanget av nybygg.  

5. Tas til følge, jf. § 4.2. 
 
 
 
 

6. Planbestemmelse 
som omhandler 
området OT1, § 4.4, 
legges inn med 
rekkefølgekrav, samt 
føringer for 
ivaretakelse av 
matjord, for å 
redusere 
konsekvensene for 
landbruk før arealet 
er fullt bebygd. 
Områdets størrelse 
opprettholdes på 
bakgrunn av estimert 
behov. Innstillinger 
fra prosjekt 
Morgendagens 
omsorg fase 2, 
angående 
dimensjonering, 



 

 

 

 

Statens vegvesen 

7. Områdene B7 og B7b må tas ut av 
planen. Dette med hjemmel i 
veglovens § 1a vedrørende 
trafikksikkerhet og 
fremkommelighet samt T-1442/12 
«retningslinje for behandling av 
støy i arealplanleggingen». 

8. Områdene B11, B11b, B11c og B13 
må tas ut av planen. Dette med 
hjemmel i veglovens § la 
vedrørende trafikksikkerhet og 
fremkommelighet. 

 

 

 

 

 

 

Det fremmes følgende faglige råd til 

reguleringsplanen: 

Fylkesmannen: 

1. For å styre ny boligbygging inn mot 
sentrumsområdet og i kort avstand 
til skole og andre servicetilbud bør 
området B11 tas ut av planen. 

 

 

 

 

 

 

organisering og 
fremdriftsplan 
innarbeides i 
planbeskrivelse s. 8-
10, samt konsekvens-
utredning s. 8-10. 

 
7. Områdene B7 og B7b 

tas ut av 
planforslaget jf. 
varsel om innsigelser.  

 
 
 

8. Området B13 tas ut 
av planforslaget jf. 
varsel om innsigelser. 
For området B11 
legges følgende 
bestemmelse inn, § 
4.2: Området kan 
ikke bygges ut før 
man har en godkjent 
løsning for å ivareta 
trafikksikkerhet og 
fremkommelighet, 
særlig for myke 
trafikanter. 

 
 
 
 
 

1. Området B11 
opprettholdes for å 
imøtekomme behov 
for sjønære boliger. 
Gjennom etablert 
gang- og sykkelvei er 
det tilrettelagt for 
enkel tilgang til 
sentrumsområdene. 
Frøya kommunes 
erfaring er at nylig 
etablerte byggefelt 
med lengre avstand 
til 
sentrumsområdene 
har vært svært 
attraktive.  



 

2. Krav til vurdering av skredfare bør 
tas inn i bestemmelsene punkt 3.2, 
jamfør konsekvensutredningen. 

2. Tas inn i 
planbestemmelse § 
1.13, med 
retningslinje. 

9 Kystverket Kystverket beklager at de av 

kapasitetsmessige årsaker ikke ga 

uttalelser til planen ved 1.gangs høring. 

Ankringsområder: to ankringsområder, på 

sør- og nordsiden av Grønnskagtaraen bør 

merkes på plankartet. Enten som ferdsel-

ankringsområde eller med hensynssone.  

Leder: Biled inn til hurtigbåtterminalen på 

Siholmen bør avmerkes i kartet. 

 

 

 

Småbåthavner: Innspill til betegnelser. 

 

 

 

 

 

 

Fiskerihavner: Kystverket har i 2009 og 
2012 varslet innsigelse på regulering av 
Siholmen. Begrunnelse var at 
fiskeriinteressene ikke var ivaretatt slik 
Kystverket flere ganger har poengtert. 
Kystverket kan ikke akseptere at alt 
sjøareal rundt Siholmen er avsatt til 
«småbåthavn». Sjøarealet på sørsiden av 
selve Siholmen og arealet der hurtigbåten 
anløper skal betegnes som ferdselsområde 
i sjø. Det må i tillegg knyttes bestemmelser 
til arealet som øremerker arealet til havn. 
Tilsvarende må gjelde for storkaia øst på 
Siholmen. Videre må det avsettes 
tilstrekkelig manøvreringsareal på 
nordsiden av storkaia ved utvidelse av 
småbåthavna. 

 

 

Tas til følge. 

Ankringsområdene avmerkes 

i kartet som ankringspunkter, 

jf. Kystinfo. 

 

Tas til følge og avmerkes. For 

å kunne imøtekomme denne 

merknaden, videreføres 

arealformålet i sjø til 

flerbruksformålet ferdsel, 

fiske, natur og friluftsliv, jf § 

4.10. Biled merkes som 

juridisk linje. 

Området SH1 tas nå ut av 

planen, da det foreligger 

vedtatt reguleringsplan; 

Rabben marina, for området.  

Området for småbåthavn ved 

Siholmen er en videreføring 

fra kommunedelplanen fra 

2009 og er derfor ikke gitt en 

egen betegnelse. 

Den omtalte innsigelsen førte 

til at Siholmen ble tatt ut av 

reguleringsplanen Siholmen-

Myratangen, egengodkjent 

2012. I saksframlegget til 

vedtak av denne 

reguleringsplanen står at 

man vil fortsette å arbeide 

med planen i nord, og at 

dette skal behandles som en 

planendring i ettertid.  

Det omtalte området for 

småbåthavn er en 

videreføring fra gjeldende 

kommunedelplan for 



kommunedelplan for 
Sistranda fra 2009, og er 

således ikke en 

omdisponering.  

Etter dialog mellom de 
involverte parter fremmes 
nå et forslag til løsning som 
synes å ivareta også 
Kystverkets interesser. Det 
vises til planbestemmelser 
§§ 2.1, 4.3, 4.6, 4.8, 4.12, 
4.13 og 4.14. 

10 NVE Planforslaget fremstår som oversiktlig og 
gjennomarbeidet. Det er utarbeidet gode 
planbestemmelser som ivaretar NVEs 
forvaltningsområder på en tilfredsstillende 
måte. 

Tas til orientering. 

 

 

Vurdering: 

Revidering av kommunedelplan for Sistranda har vært en langvarig prosess med stort 

engasjement fra mange interessenter. Det har underveis i prosessen vært behov for avklarende 

politiske vedtak blant annet om bygging av helsehus, behov for næringsarealer og revidering 

av skole- og barnehagebruksplan. Dette er nå avklart og innarbeidet i høringsforslaget. I 

tillegg har dialog og befaring med sektormyndigheter gjort at man har kommet med forslag til 

løsninger på varslede innsigelser til planforslaget (se vedlagt mail fra Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag).  

 

Underveis i prosessen kom det også ønske om å få ett mer helhetlig blikk på Sistranda 

sentrum. Formannskapet vedtok derfor å innhente bistand eksternt til denne jobben. 

Arkitektgruppen Cubus ble valgt og leverte februar 2017 sin endelige rapport med innspill til 

en strategi for utviklingen av sentrumsområdene på Sistranda. Rapporten er dannet på 

bakgrunn av prosessdag med formannskapet og representanter fra administrasjonen, samt 

oversendelse av ulik bakgrunnsinformasjon som f.eks. informasjon om helhetlig idrettspark, 

bilder fra Sistranda, delrapporter i skolebruksplan, utbyggingsprosjekter i offentlig og privat 

regi m.m. 

 

Problemstillingene oversendt i konkurransegrunnlaget var som følger:  

• I hvilken retning skal Sistranda sentrum utvikle seg i årene fremover? 

• Hvilke typer funksjoner ønsker man i sentrumskjernen? Hvilken type offentlig 

 tjenesteyting, hvilken type detaljhandel, hvor stor andel boliger? 

• Hvordan løser man parkeringsbehovet i sentrum? 

• Hvordan sikre trygg trafikkavvikling for både gående, syklende og bilister? 

• Hvor bevare og videreutvikle gode møteplasser i det offentlige rom, og hvor kal disse 

 ligge i lys av alle nyetableringene? 

• Hvilke estetiske grep kan man ta for å skape en attraktiv sentrumskjerne? 

• Hvordan utnytte arealene kommunen besitter; kommunehuset, skoleområder, 

 helsefunksjoner til beste for kommunen og sentrumsutviklingen? 



• Hvilke virkemidler kan kommunen benytte for å oppnå ønsket sentrumsutvikling? 

• Hvor og hvilken type næring ønsker vi i sentrumsområdet? 

• I hvor stor grad legger kommunedelplanen under rullering til rette for ønsket 

 utvikling?  

 

Arkitektgruppen Cubus har svart ut dette i sin rapport, ut fra deres perspektiv.  

Spørsmålet blir hvordan man tar dette videre i henhold til kravene i Plan- og bygningsloven? 

 

Rådmannen anbefaler at videre prosess ivaretas gjennom en områderegulering av 

sentrumsområdene på Sistranda. Planavgrensning gjøres ved oppstart.  

Som bakgrunn for dette ønsker rådmannen innledningsvis å påpeke forskjellene mellom en 

kommunedelplan og en områderegulering (fra www.regjeringen.no): 

 

Kommunedelplan er egnet til å angi hovedtrekkene for arealdisponeringen i et større 

område, og vil normalt ikke være så detaljert som en reguleringsplan. En 

kommunedelplan vil eksempelvis kunne avklare trasé for veg eller bane, men ikke angi 

detaljert utforming av vegen. Slike detaljerte arealavklaringer må gjøres på 

reguleringsplannivå. 

 

Det er vesentlige forskjeller mellom kommunedelplan og reguleringsplan når det 

gjelder hva plantypene gir kommune og berørte grunneiere av rettigheter og 

forpliktelser. I en reguleringsplanprosess skal hver enkelt part innenfor planområdet 

normalt ha underretning om igangsetting av planarbeidet, og de skal underrettes om 

planvedtaket når dette er fattet.  

 

For kommuneplaner kreves det bare kunngjøring om planarbeidet i avisen og 

elektronisk (i praksis kommunens hjemmeside). Det er ingen krav om underretning av 

kommuneplanvedtaket til hver enkelt som blir berørt av planen. Plan- og 

bygningslovens prosessregler forutsetter at kommunedelplanen er en forskrift, dvs. et 

vedtak som gjelder rettigheter og/eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt 

krets av personer.  

 

En kommunedelplan kan i praksis utarbeides for detaljert for kommuneplannivåets 

prosesskrav, slik at prosesskravene ikke samsvarer med innholdet i planen. Det er en 

direkte kobling mellom juridisk holdbare bestemmelser og graden av varsling, og det 

er derfor viktig at kommunedelplaner holdes på et overordnet nivå. En for detaljert 

kommunedelplan vil falle inn under forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak i 

kapittel IV. Dette innebærer blant annet krav om forhåndsvarsling og klagerett. 

Ordinært vil det være et krav om reguleringsplan for å fastsette bestemmelser som 

faller inn under definisjonen av enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. 

 

Det er viktig å ha et bevisst forhold til valg av plantype. Dersom detaljeringsgraden er 

høy og planen går inn i spørsmål og avklaringer som har stor betydning for 

enkeltgrunneiere eller andre berørte, bør man som hovedregel velge reguleringsplan 

fremfor kommunedelplan. Dersom planen skal være mer overordnet og i første rekke 

gjøre overordnede arealavklaringer, kan kommunedelplan være mer hensiktsmessig. 

 



Det primære formålet med områderegulering er at planen skal avklare 

hovedstrukturene og prinsippene for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske 

omgivelser i et område, og/eller legge rammer for videre detaljering. 

 

Bakgrunnen for at rådmannen anbefaler en områderegulering er for å ivareta løsningene på de 

problemstillingene som er reist rundt utviklingen på Sistranda. Revideringen av 

kommunedelplanen i 2009 la grunnlaget for en del førende grep for utviklingen av sentrum 

med blant annet bygging av miljøgata og valg av Rådhusgata som hovedferdselsåre til 

herredshuset og Golan. Høringsforslag for kommunedelplanen bygger videre på disse 

grepene. Sistranda bærer også preg av store enkeltstående prosjekter, samt at flere store 

områder som er avsatt til blant annet bolig er avklart gjennom kommunedelplan, men er ikke 

regulert enda.  

 

En områderegulering vil gi helhetlige føringer for teknisk infrastruktur som veier og fortau, 

estetisk utforming av bygninger, samt legge føringer for hvordan sammensetning av blant 

annet handel/tjenestyring/bolig vil være. Dette er også vesentlig for å kunne dimensjonere 

vann og avløp i sentrumsområdene.  

 

En formell planprosess vil ivareta kravene til offentlighet og medvirkningsmuligheter for 

berørte grunneiere, næringsinteresser, sektormyndigheter, barn og unge, samt andre 

interessenter som påvirkes av områdereguleringen. Cubus sin rapport kan danne 

diskusjonsgrunnlag for en slik områderegulering. 

 

På bakgrunn av innspill til planarbeidet, merknader, dialogmøter og befaring etter 2.gangs 

høring, samt konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, innstiller rådmannen til at 

Frøya kommunestyre vedtar å legge forslag til planbeskrivelse med bestemmelser og plankart 

ut på 3.gangs høring og offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 11-14.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Høringsforslag for kommunedelplan Sistranda er forankret i kommuneplanens samfunnsdel: 

 Levekår og folkehelse: 

o Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og 

sentralt i kommunen. 

o Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

o Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt. 

o Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg gjerne i samarbeid med andre. 

o Arbeide for medvirkning fra alle grupper i beolkningen. 

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

 

 Samfunn, næring og kultur: 

o Utvikle havbyen Sistranda som etsterkt kommunesentrum. 

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

o Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter, på og ved sjø, og i hauan. 

o Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten. 

o Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, 

kollektivtransport og uteområder er universelt utformet.  

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

sykkelveier.  

 



Økonomiske konsekvenser: 

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

annet: 

 Sistien 

 Rasteplass 

 Erverv av areal til offentlig tjenesteyting 

 Anleggelse av fortau 
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Versjon 001 

Dato utarbeidet 13.05.16 

Utarbeidet av/  

oppdragsleder 

Plankontoret 

Grete Bakken Hoem 

Kontrollert av Sissel Enodd og Leif Conradi Skorem 

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

002 20.04.2018 Oppdatert etter siste høring (se eget skriv) 

003 27.04.2018 Bestemmelsene er tatt ut i eget vedlegg 

Dato Utvalg Vedtak 

19.01.2016 Formann-

skapet 

Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11 - 14 vedtar Frøya kommune 

at forslag til kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. 

28.01.2016 Kommune-

styret 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11 - 14 vedtar Frøya kommune 

at forslag til kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. 

23.06.2016 Kommune-

styret 

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

styre at forslag til kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med 

bestemmelser og tilhørende plankart, datert 13.05.16, legges ut på 

2.gangs høring og offentlig ettersyn.  

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

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

offentlig formål/offentlig tjenesteyting.  



 

 

 

3 

 

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

i 2012/2013. Formannskapet vedtok i møte 14.10.14 å starte arbeidet med revidering av kommunedel-

plan for Sistranda. Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt 25.06.09. 

 

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

 Kommuneplanlegger (Jon Birger Johnsen/Kristin Strømskag)  

 Virksomhetsleder Teknisk (Sigrid Hansen/ Andreas Kvingedal)  

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

 Virksomhetsleder Kultur og næring (Maciej Karpinski)  

 Folkehelsekoordinator (Kristin Strømskag) 

 Seniorrådgiver (Andreas Kvingedal) 

 Næringsrådgiver (Hjørdis Årvik Smalø) 

 Bolig- og tilflyttingskoordinator (Mattis Aune) 

 

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

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

ningen framgår av PBL § 11-6.  Virkningen er at det ikke er tillatt med nye tiltak eller utvidelse av eksiste-

rende tiltak som er i strid med plankart med bestemmelser: 

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

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

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

kan skje.  

 

Planbeskrivelsen utdyper planens juridiske virkning og redegjør for forholdet til vedtatte reguleringspla-

ner (oversikt over disse følger som eget vedlegg). Videre har den en kort beskrivelse av endringene i for-

hold til kommunedelplanen fra 2009. Ny kommunedelplan skal erstatte kommunedelplan fra 2009. 

 

Sistranda har vært og er i rask utvikling og det er knyttet mange interesser til arealbruken. Gjennom plan-

arbeidet skal de ulike interessene komme fram og belyses, avveininger skal foretas for å komme fram til 

gode og helhetlige beslutninger om arealbruken. Det er utarbeidet konsekvensutredning (KU) og risiko- 

og sårbarhetsanalyse (ROS) som grunnlag for å vurdere endringer i planen. KU og ROS følger planen i ett 

samla dokument. 
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PLANBESKRIVELSE 

1 Planprosessen 

Det er redegjort for opplegget for planarbeidet med deltakelse og medvirkning m.v. i planprogram fast-

satt av kommunestyret i sak 80/15 den 26.august 2015. I forbindelse med høring av planprogrammet 

kom det inn flere innspill til ny arealbruk. Disse er behandlet i Konsekvensutredningen (KU) og innspill 

som ønskes inntatt framgår av plankartet og planbeskrivelsen. Forøvrig bygger kommunedelplanen på 

behov som kommunen har registrert. Det vises til Planprogrammet som finnes på kommunes hjemme-

side.  

 

Kommunestyret vedtok i sak 3/16 den 28. januar 2016 å sende planforslaget ut på høring og å legge det 

ut til offentlig ettersyn. Under første høringsrunde kom det inn merknader, vilkår for egengodkjenning og 

nye innspill. Planen ble derfor lagt ut til 2.gangs høring i sin helhet. Under 2.gangs høring kom det inn 10 

uttalelser og merknader. Det var ikke åpnet for innspill på endret arealbruk i denne runden.  

 

Etter dette sto prosessen rundt revidering i bero over lengre tid, grunnet påvente av større avgjørelser i 

forhold til valg av tomt til Helsehus, utbygging av næringsområder, samt revidering av kommunens skole- 

og barnehagebruksplan. Planforslag til 3.gangs høring er oppdatert i forhold til reguleringsendringer og 

andre politiske vedtak som er gjort i løpet av denne perioden.  

 

2 Formål med planarbeidet  

Det er redegjort for formålet med planarbeidet i fastsatt planprogram 26.08.2015, som er å finne på kom-

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

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

 

Planen svarer ut de forhold som er beskrevet i planprogrammet og skal være et godt verktøy for å nå 

kommunens mål for tettstedet. 
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3 Forholdet til eldre vedtatte planer og behandling av innkomne innspill 

 
Kommunedelplan for Sistranda, vedtatt i 2009 
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Utsnitt fra kommunedelplan Midtsian 2009 

 

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

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

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

brukes i dag.  

 

 

 

4. Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner  

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette gjelder for       

Ervika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik næringspark. Reguleringspla-

nene vist som hensynssone hvor regulering fortsatt skal gjelde ligger i eget vedlegg.  

 

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

delse av eksisterende tiltak. Der det eventuelt blir motstrid mellom kommuneplan og eldre regulerings-

planer, er det kommuneplanen som gjelder. 

 

I ny kommunedelplan er i hovedsak vedtatte eldre reguleringsplaner vist som hensynssone etter PBL  

§ 11-8f, sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde. I den delen av sentrum som omfatter bl.a. id-

rettsanlegg, kommunehus og skoleanlegg, er det noen endringer/justeringer i arealbruken. Her gjelder 

derfor kommunedelplanen der det er motstrid med reguleringsplanvedtatt 07.08.1982 
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5 Hovedinnhold i planen 
 
 

Offentlig tjenesteyting 
 
Frøya kommune startet i 2014 en prosess for omlegging av pleie- og omsorgstjenestene; Morgendagens 
omsorg. Bakgrunnen for dette var statlige myndigheters oppdrag til kommunene om å starte forberedel-
ser til morgendagens omsorgstjenester med bakgrunn i St.meld 29 Morgendagens omsorg og St.meld. 47 
Samhandlingsreformen. Fremtidens omsorgstjenester står overfor flere store utfordringer. Den store be-
folkningsveksten fremover, hvor særlig den eldste aldersgruppen vil øke gjør at aldersbæreevnen blir la-
vere. Aldersbæreevnen sier noe om andel personer i yrkesaktiv alder i forhold til andel eldre. Dette vil si 
at man får færre hender til å yte tjenester til flere. I tillegg vet man at det er stadig vanskeligere å rekrut-
tere fagpersonell inn i helsesektoren. 
 
For kommunen vil dette si at man må finne måter å effektivisere tjenestene på, både i forhold til tids- og 
økonomiske ressurser og kompetanse. En del av prosjektet Morgendagens omsorg har sett på hvordan 
kommunen skal yte heldøgnsomsorgen i kommunen fremover. Måten kommunen i dag yter tjenester på 
vil ikke være bærekraftig i fremtiden. Dagens sykehjem er 30 år og er ikke tilrettelagt for krav til dagens 
og fremtidens tjenesteyting. Det er vurdert at bygget ikke kan renoveres for å utbedre dette.  
Prosjektet Morgendagens omsorg har vært gjennomført i to faser. Fase 1 tilrådde en utbygging av nytt 
helsehus samlokalisert med 24 omsorgsleiligheter. Fase 2 som startet våren 2016 har gått nærmere inn 
på framskrivninger og helhetlig organisering av heldøgnsomsorgen.  
 
Modell for samlokalisering (fra prosjektet Morgendagens omsorg) 

 
  

HELSEHUS 
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Fremtidige behov basert på dagens korrigerte omsorgsnivå  

(Fra prosjektet Morgendagens omsorg) 

Omsorgstrappa Dagens dek-
ning 

Dagens dek-
ning i % av al-
dersgruppa 

Antall plasser 
med samme 
dekningsgrad 
(%) 2020 

Antall plasser 
med samme 
dekningsgrad 
(%) 2030 

Antall plasser 
med samme 
dekningsgrad 
(%) 2040 

Langtidsplass  
– Trinn 5 

     

50-66 år 2 0,2 % 2 2,3  2,5 

67-79 år 8 1,7 % 8,9 11,3 13,7 

80-89 år 25 11,9 % 23 31,5 40,3 

90 år + 7 15,6 % 8,1 8 13,4 

Samlet antall 
plasser 

42  42 53 70 

Korttid/avlast-
ning –trinn 5 

     

50-66 år 1 0,1 % 1 1 1 

67-79 år - - - - - 

80-89 år 4 1,9 % 3,7 5 6,5 

90 år + - - - - - 

Samlet antall 
plasser 

5  4,7 6 7,5 

Bofellesskap – 
trinn 4 

     

50-66 år  - - - - - 

67-79 år 11 2,3 % 12 15,3 18,5 

80-89 år 16 7,6 % 14,7 20,1 25,8 

90 år + 13 28,9 % 15 14,7 24,6 

Samlet antall 
plasser 

40  42 50 69 

 

Disse estimatene viser at man særlig har et underskudd på bofellesskap med tilgang til bemanning, samt 

sett at man må ta en større utbygging for å kunne fase ut driften på dagens sykehjem. For å effektivisere 

driften i forhold til de ulike tjenestenivåene for å imøtekomme fremtidens utfordringer, er det avgjørende 

at byggene samlokaliseres med base for hjemmesykepleie, helsehus og bofellesskap med heldøgns be-

manning. Dette for å kunne utnytte ressurser og kompetanse på tvers av tjenestene.  
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På bakgrunn av dette tilråder prosjektet:  

Fase 1: Utbygging av helsehus og 48 bofellesskap med heldøgns omsorg. Gjennomføres 2016-2018. 

Fase 2: Utbygging av bofellesskap med tilgang til bemanning etter videre behovsvurdering. Starter plan-

legging 2020.  

Dette gjør at arealbehovet for både trinn 1 og videre planlegging av trinn 2 vil øke i forhold til første esti-

mat på 25 dekar, som omfattet en utbygging av helsehus med 24 omsorgsleiligheter.  

 

Utbygging av bofellesskap for å imøtekomme behov for heldøgnsomsorg er plasskrevende. Husbankens 

veileder HB 8.F.7 «Rom for trygghet og omsorg» poengterer følgende: 

Ved utformingen av planløsninger og romprogram må det tas høyde for at boliger og institusjoner skal 

være arena for omfattende og sammensatt helsefaglig tjenesteyting i minst 30 år fremover.  

I tillegg henviser Husbankens veileder til Demensplan 2015; Med dette menes det at det skal etableres 

små bogrupper med aktivitetsmuligheter og tilgang til tilrettelagte uteareal. 

 

Det er vurdert tre områder til framtidig helsehus/boliger til pleietrengende: Grønnskaget øst for fylkesve-

gen, Beinskardet og Gulosmyran. Beinskardet vurderes å være beste alternativ da det ligger nært sentrum 

på Midtsian og området er stort nok til å samle pleie- og omsorgstjenesten på ett sted. Her kan det legges 

til rette for å benytte ressursene bedre, dette gjelder både ansatte og utstyr. Den sentrale beliggenheten 

gjør at pasienter og beboere lettere kan benytte seg av tilbud i sentrum og det er enklere for pårørende å 

komme på «snarvisitt» i forbindelse med andre gjøremål i. Arealet er stort nok til å dekke behovet ut over 

kommuneplanperioden (10-12 år), jamfør innstillingen fra Morgendagens omsorg fase 2. Dette er viktig 

for å kunne sikre en effektiv, samlet tjeneste også på lang sikt. Utbyggingen oppfattes som naturlig fortet-

ting av et allerede utbygd område.  

 

Området på Beinskardet består i hovedsak av smale eiendomsteiger som samlet utgjør et større land-

bruksareal. For å redusere nedbygging av landbruksarealet før konkret utbygging av hele prosjektet, leg-

ges det inn rekkefølgekrav for utbygging, jf. § 4.4 i planbestemmelsene. I tillegg søkes det å ta vare på 

matjorda så langt det er mulig, enten ved flytting og/eller lagring av masse, blant annet med sikte på jord-

forbedring, jamfør Bioforsk Report, 7 (181): Flytting av oppdyrket jordsmonn for reetablering av jord-

bruksarealer (2012). 

 

På bakgrunn av den store veksten Frøya kommune opplever, ønskes det også satt av arealer i tilknytning 

til Helhetlig idrettspark for å kunne møte behov innenfor annen av kommunens tjenesteyting; helse, 

skole og annen tjenesteyting. Dette lokaliseres også i nærheten av sentrum. Dette området ligger nord 

for fotballhallen som nå er ferdig bygd. 
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Områder som i kommunedelplanen fra 2009 var disponert til allmennyttig formål er nå vist som eksiste-

rende områder for offentlig eller privat tjenesteyting. Dette gjelder utbygde barnehager på nedsida av 

fylkesvegen på Grønnskaget, samt på Nordrabben. I tillegg er områder som tidligere var vist til offentlig 

formål på Midtsian nå vist til offentlig eller privat tjenesteyting, med unntak av noen mindre områder 

som er tilbakeført/omdisponert til boliger (B3 og B17). 

 

Boliger 

Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra 4634 per 

01.01.2015 til 5500 i 2040.  Dette har sammenheng med stor vekst innenfor næringslivet. Det er viktig å 

legge til rette for stabilitet både med tanke på det sosiale miljøet og for næringslivet som har behov for 

stabil arbeidskraft. Attraktivt og variert boligtilbud og et attraktivt sentrum med varierte tilbud, vil bidra 

positivt til dette.  

 
Erfaringer viser at de fleste ønsker å bo på Sistranda der det er et stort tilbud av offentlige og private tje-

nester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. 

 

 ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Folkemengde 
Frøya kommune 4144 4215 4314 4326 4369 4506 4547 

Antall byggetillatelser på boli-
ger/leiligheter  24 29 21 12 35 61 45 

 Tabell: sammenheng befolkningsutvikling og boligbygging på Frøya i perioden 2008 – 2014  

 

Utviklingen i boligbygging og befolkningstall henger sammen.  Tallene over gjelder hele kommunen. Med 

bakgrunn i erfaringer er det anslått at ca halvparten av boligbyggingen skjer på Sistranda.  Her er det et 

stort tilbud av offentlige og private tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. Med utgangs-

punkt i gjennomsnittet av boligbygging de tre siste år, gir dette et boligbyggetall på 47 boliger/leiligheter 

per år i hele kommunen. Framskrevet boligbyggeprognose for Sistranda gir ut fra dette et tilretteleggings-

behov for ca 25 boliger/leiligheter i året, dvs. 300 boliger i 12-årsperioden.  

 

Det er behov for flere og varierte boligområder. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor. Dette tilsier 

tett utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. Samtidig er det også 

mange som ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. Det er også etterspørsel etter mer 

landlige eneboligtomter, også her med ønske om sjøkontakt.  

 

Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr. i dag ca 90 boenheter som ikke er realisert.  

 

I tillegg ligger det en arealreserve til boligformål i gjeldende kommunedelplan på 166 daa hvor det ikke er 

utarbeidet reguleringsplan. Av dette er ca 66 daa i Ervika og 100 daa på Sistranda. På Sistranda ligger 

denne reserven i tilknytning til eldre, etablert boligbebyggelse.  
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Det er nødvendig å utarbeide reguleringsplaner for områdene, inklusive for de eldre, etablerte boligområ-

dene på Sistranda. Dette sikrer en optimal utnyttelse av arealene, samtidig som viktig felles infrastruktur 

som vegatkomst, lek og uteoppholdsareal mv. blir løst. 

 
Dette gir følgende reserve: 
 

Bolig/tomtereserve Sistranda Siholmen- Ervika 

Ferdigregulerte områder 90 tomter  0 tomter 

Avklart i tidligere kommuneplan – 

ikke regulert 

100 daa (delvis fortetting) 50 daa 

 
I denne planen er til sammen ca 453 daa fordelt på 20 områder er utredet til boligformål. Av dette tilrås 

10 områder tatt inn i kommuneplanen, flere i redusert omfang. Disse tilsvarer ca 250 daa utbyggingsom-

råde. 

 
 
Følgende nye boligområder foreslås: 
 
- Siholmen - Ervika:  

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

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

 

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

boligbygging fra kommunedelplan 2009.  

 

B11 på 44 daa, ligger nedenfor fylkesvegen nord for Siholmen, ca 1,5 km fra sentrum. Området er tenkt 

som et tilbud med nær tilknytning til sjøen. Her kan man se for seg en differensiert utbygging av leilighe-

ter, rekkehus og eneboliger. Byggegrense mot sjø er satt til 50 m, noe som avklares nærmere gjennom 

reguleringsplan i forhold til topografi, utnyttelse og terrenginngrep. I tillegg forutsettes det at man gjen-

nom regulering finner tilfredsstillende løsning på trafikksikkerhet og fremkommelighet, særlig i forhold til 

myke trafikanter, jamfør planbestemmelse § 4.2. 

 

- Sentrumsnære boliger/Sistranda 

Det foreslås 8 nye boligområder på til sammen ca 153 daa i tilknytning til sentrum. Områdene ligger i en 

avstand på inntil ca 2 km fra skoleområdet i sentrum. Områdene egner seg til tettere småhusbebyggelse. 

 

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

delse av eksisterende boligområde.  

 

B3 er bebygd med lavblokk og eneboliger.  
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B4 er en tilbakeføring til bolig (2,6 daa) i tilknytning til Grønnskagveien 32. Området ble i kommunedel-

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

 

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

 

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

boligområde. 

 

B17 er en boligeiendom på 1,6 daa tidligere satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. Det er ikke noe 

som tilsier at dagens situasjon ikke kan stadfestes. 

 

B19 er en betydelig utvidelse av Beinskardet boligområde. Område foreslås utvidet og avsatt til bolig. 

Dette er oppfølging av vedtak gjort i Hovedutvalget for forvaltning i sak 11/18, hvor det bes om at det tas 

høyde for dette. 

 
B20 er en utvidelse av boligområde ved Grønnskaget. Begrunnelsen for dette er etterspørsel av sent-
rumsnære boligområder og ønske om fortetting. 
 
 

Næring 

For videre næringsutvikling har man sett at området ved Nordhammarvik næringspark kan være et godt 

utgangspunkt. Området ligger midt mellom de største bosettingsområdene på Frøya: Hammarvik og Sist-

randa. Det ligger i akseptabel gang-/sykkelavstand fra disse og lokaliseringen vil minimalisere biltransport 

i forbindelse med arbeidsreiser. En stor del av næringslivet på Frøya er knytta til sjøbasert virksomhet, og 

det etter hvert er derfor behov for utvidet areal til dette, jamfør at Nordhammarvik næringspark nærmer 

seg fylt opp av interessenter, men i denne runden ble det ikke tatt inn nye næringsarealer grunnet tidli-

gere politiske vedtak. 
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Småbåthavn - farled 

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

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

kommunedelplan 2009 videreføres med tilbud både ved Siholmen og Rabbenkaia.  Det er nå vedtatt re-

guleringsplan for området på Rabben: Rabben marina. Området på Siholmen videreføres, samt område 

avsatt i reguleringsplan for liggekai ved Siholmen. 

 

Naust 

Det er kommet inn innspill om naust, både ønske om nye naust og anmodning om å sikre eksisterende 

naust slik at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved behov. Eksisterende naust framstår som relativt 

spredt. Det ikke er tradisjon for å bygge mange naust i sammenhengende rekke, men heller ett naust på 

hver eiendom. Dette landskapsbildet er det ønske om å bevare. 

  
 

Planbestemmelsene fastslår at eksisterende naust i skal inngå i planen, samt at det tillates bygd maks 4 

nye naust på området Naust 1 (Andre typer bebyggelse – fremtidig), jamfør planbestemmelse § 4.5. Det 

er ikke forventet at denne utbyggingsmåten vil bidra til å privatisere strandsonen vesentlig.  Sistien går 

gjennom området, og vil bidra til å opprettholde tradisjonen der strandsonen og naustene er sosiale mø-

teplasser. 

 

For området gitt benevnelsen Naust 2 (Andre typer bebyggelse – fremtidig) ønskes en utbygging av sjø-

hus/naust i nærheten av området for småbåthavn på Siholmen, jamfør planbestemmelse 4.5. Dette vil 

være en samlokalisering i et maritimt miljø hvor det er naturlig å legge en slik utbygging. Her åpnes det 

for en tettere utbygging som sjøhusbebyggelse i rekke, eventuelt sjå.  

 

Sentrumsformål 

Planen viser ett nytt område til sentrumsformål på deler av Siholmen. Sentrumsformål er et "samlefor-

mål" og omfatter bebyggelse en vanligvis finner i et sentrum. Dette gjelder forretninger, tjenesteyting og 

boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 
S1 Siholmen 
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Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Det har vært et knutepunkt for 

båttrafikk som har utviklet seg videre med reiseliv, bolig, handel og tjenesteyting. Den faktiske areal- 

bruken er fortsatt reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres Frøyafestivalen ved Sihol-

men hver sommer. 

 
Kommunedelplanen fra 2009 viste området til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens naboområdet 

var vist til senterområde. I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, som ble regulert til 

forretning/kontor samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya videregående skole/ fiskeri-

virksomhet. 

 

Det er en intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å be-

nytte sentrumsformål for å ivareta dette, jf. bilder fra Siholmen under. 

 

   
Siholmen fra sør    Restaurant på Siholmen       Overnattingsbedrift på Siholmen 

 
Frøya kommune registrerer Kystverkets bekymring angående å etablere boliger så tett inn mot havneom-
rådet. Dette er i det oversendte forslaget søkt løst med å legge næringsområdet og havneområdet på 
land som en «buffer» mot den eksisterende fiskerihavna. Dette vil bidra til å skille virksomheten ved hjelp 
av bygningsmassene, samtidig som dette åpner for å kanalisere trafikken til havneområdet i søndre del av 
Siholmen. 
 
 

Annet 

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

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

fritidsaktiviteter. 

 
I 1 Utvidelse av idrettsanlegg 
Idrettsanlegget ved Golan, som nå er utbygd. Plankartet utvides med området I1 for å stadfeste nåvæ-

rende situasjon.  

 
F2, Friområde  

Museumsområde (Frøya bygdetun) skal være en opplevelsespark som skal formidle Frøyas historiske og 

kulturelle utvikling. Det innebærer tilrettelegging for museum og kulturaktiviteter.  
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Turveg 1/ utvidelse Sistien 

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

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

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

der også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. Denne vil få en enkel opparbei-

ding, gruslagt i opptil 2,5 meters bredde, jamfør planbestemmelse § 3.2. Dette skal gjøre stien brukbar for 

syklister og rullestoler/barnevogner. Det er samtidig viktig å innordne stien til landskapet og unngå å 

overdimensjonere den. Turstien er både ment å være et tiltak som skal fremme rekreasjon og friluftsliv, 

samtidig som det utgjør en attraktiv veg for gående og syklende på veg til og fra daglige gjøremål. 

 

Høydebasseng Sistranda 

Frøya Kommune ved VA- avdelingen har planer om oppgradering og utvidelse av eksisterende høydebas-

seng for Sistranda. Område ønskes derfor avsatt til slikt formål («Offentlig eller privat tjenesteyting»).  

 

Grønnstruktur - fremtidig 

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

nord for avkjørsla til Nordhammervik næringspark. Her ligger en del av den gamle fylkesvegen i en kurve 

på utsida av dagens veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via atkomstvegen til industriom-

rådet, og at området ellers opparbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen. 

 

Hensynssoner 

Det er lagt inn tre hensynssoner i planområdet. Hensynssone C er satt av for å sikre særlige hensyn til be-

varing av kulturmiljøet ved Hammarvatnet og steinalderbosetningene i området. 

 

Hensynssone nedslagsfelt for drikkevannskilde skal også gjelde for nedslagsfelt for drikkevannskilde. Til-

tak i hensynssone må også behandles etter drikkevannsforskriften. 
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Større høyspentledninger er lagt inn med hensynssone. Før søknad om tiltak i hensynssonen må det fore-

ligge uttalelse fra ledningseier. 

 

Sjøområder 

Sjøområdene videreføres som kombinerte formål i sjø og vassdrag – ferdsel, fiske, natur og friluftsliv 

(FFNF). I tillegg merkes to ankringsområder i plankartet. 
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VEDLEGG 
 
 
 

Fortsatt rettskraft for eldre reguleringsplaner  

Det foreligger flere relativt nye reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet. Dette gjelder for       

Ervika, Siholmen, deler av Midtsian, samt en del boligfelt og Nordhamarvik næringspark. Disse er gjengitt 

på de neste sidene. De er dessuten tilgjengelige i kommunens karttjeneste. 

 

 
Reguleringsplan Ervika havn, godkjent 23.10.2008, skal fortsatt gjelde.  
 

ERVIKA HAVN 



 

 

 

19 

 

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

fortsatt gjelde. 

 

 

SIHOLMEN - 

MYRATANGEN 

SISTRANDA 

BOLIGTUN 
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Reguleringsplaner for  
 Blått kompetansesenter vedtatt 27.11.2014, skal fortsatt gjelde. 

 Frøya kultur- og kompetansesenter vedtatt 25.01.2012, skal fortsatt gjelde. 

 Sistranda sentrum vedtatt 25.09.2007, skal fortsatt gjelde, unntatt for høydebestemmelser knyttet til 
områder avsatt til kombinert formål forretning/kontor (F1 til F5) og forretning/bolig/offentlig formål. 

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

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

boliger/offentlig tjenesteyting, samt nye fortau og en mindre endring av kjøreatkomst til fotballhallen. Deler 

av planområdet er nå regulert gjennom reguleringsplan for Heia gård. Denne gjelder foran 

kommunedelplan. 

BLÅTT KOMPETANSESENTER 

SISTRANDA SENTRUM 

FRØYA KULTUR- OG  

KOMPETANSESENTER HERREDSHUS, 

HELSESENTER m.m. 



 

 

 

21 

 

 
Reguleringsplan for  

 Beinskardet boligfelt, vedtatt 14.02.2012, skal fortsatt gjelde. 

 Rabben vest, vedtatt 01.10.1998, skal fortsatt gjelde. 

 Rabbenfeltet, vedtatt 14.03.1985, skal fortsatt gjelde. 

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

 

BEINSKARDET BOLIGFELT 

RABBEN VEST 

RABBENFELTET 

RABBEN BO-

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

  

NORDHAMMARVIK  

NÆRINGSPARK 
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Reguleringsplan for Rabben marina, vedtatt 28.01.2016, skal fortsatt gjelde. 

 

 

 
Reguleringsplan for Heia gård, vedtatt 29.09.2016, skal fortsatt gjelde.  
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Reguleringsplan for Nordhamarvik gravplass, vedtatt 03.05.2018, skal fortsatt gjelde.  
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BESTEMMELSER 
Oppdragsgiver: Frøya kommune 

  Rådmannen 

 

 

 

 

Politisk behandling 

 

  

Versjon 001 

Dato utarbeidet 13.05.16 

Utarbeidet av/  

oppdragsleder 

Plankontoret 

Grete Bakken Hoem 

Kontrollert av Sissel Enodd og Leif Conradi Skorem 

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

002 20.04.2018 Oppdatert etter siste høring (se eget skriv) 

Dato Utvalg Vedtak 

19.01.2016 Formann-

skapet 

Innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11 - 14 vedtar Frøya kommune 

at forslag til kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. 

28.01.2016 Kommune-

styret 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11 - 14 vedtar Frøya kommune 

at forslag til kommunedelplan for Sistranda sendes ut på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. 

23.06.2016 Kommune-

styret 

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

styre at forslag til kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse med 

bestemmelser og tilhørende plankart, datert 13.05.16, legges ut på 

2.gangs høring og offentlig ettersyn.  

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

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

offentlig formål/offentlig tjenesteyting.  
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BESTEMMELSER TIL KOMMUNEDELPLAN 
Bestemmelser med juridisk virkning framgår i ramme  

Forklarende tekst eller retningslinjer gjengis i kursiv og er ikke juridisk bindende  
Dato for utarbeidelse av reguleringsbestemmelsene: 27.06.2016 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.04.2018 
Dato for godkjenning av Kommunestyret:  

 
Forkortelser og begreper brukt i planbestemmelsene og plankart: 
PBL: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 2008. 
BYA: Prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet. 
BRA: Prosent bruksareal angir forholdet mellom bruksareal og tomtearealet. 
Mønehøyde: Mønehøyde er høyde til skjæringen mellom to skrå takflater. Mønehøyde måles i forhold til 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
Gesimshøyde: Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Gesims-
høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
Gjennomsnittlig planert terreng:  
 
For nærmere beskrivelse av begrepene vises det til byggteknisk forskrift. 
 
Forkortelser arealformål: 
 BN: Boligbebyggelse - nåværende 
 BF: Boligbebyggelse – fremtidig 
 SN: Sentrumsformål – nåværende 
 SF: Sentrumsformål – fremtidig 
 TN: Tjenesteyting – nåværende 
 TF: Tjenesteyting – fremtidig 
 NN: Næringsbebyggelse – nåværende 
 NF: Næringsbebyggelse – fremtidig 
 IN: Idrettsanlegg – nåværende 
 IF: Idrettsanlegg – fremtidig 
 ABN: Andre typer bebyggelse – nåværende 
 ABF: Andre typer bebyggelse – fremtidig 
 GRN: Grav og urnelund – nåværende 
 GF: Grønnstruktur – fremtidig 
 FN: Friområde – nåværende 
 FF: Friområde – fremtidig 
 SH: Småbåthavn – nåværende 
 FFNF: Ferdsel, fiske, natur og friluftsliv 
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1 GENERELLE BESTEMMELSER PBL § 11-9 
 

1.1 Ved større bygge- og anleggsarbeid, skal det foreligge plan for trafikkavvikling, transport, driftsti-
der, støyforhold, rystelser osv. Der det er nødvendig skal det gjøres avbøtende tiltak før bygge- og 
anleggsperioden kan igangsettes. Det vises til Klima- og miljødepartementets retningslinje for be-
handling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012 eller nyere revideringer). 

 
 
 Krav om reguleringsplan, jf. Pbl § 11-9 pkt 1 

1.2 Når ikke annet er bestemt, gjelder kommunedelplanen for Sistranda foran tidligere vedtatte pla-
ner når plankart og bestemmelser ikke samsvarer med kommunedelplanen. 

 Alle reguleringsplaner vedtatt etter 01.01.16 gjelder foran kommunedelplanen for Sistranda. 
Dette gjelder også reguleringsplaner vist som hensynssoner i plankartet. 

 

1.3 For underformål til Bebyggelse og anlegg stilles det krav om reguleringsplan. Det stilles ikke krav 
til reguleringsplan ved mindre utbygging i nåværende områder for boligbygging (BN).  

 For område F2 er det krav om reguleringsplan før opparbeidelse/utbygging til park kan 
 skje. 

 Med mindre utbygging menes utbygging med inntil to boenheter.  

 Unntatt fra reguleringsplikten er Turveg1 Sistien, se planbestemmelser §§ 3.1 og 3.2. 

 Naust kan bygges i strandsonen med de hensyn som er angitt i § 4.5.  

 Det skal tas hensyn til at Sistien skal gå gjennom byggeområdene.  
 

1.4  Eksisterende bebyggelse inngår i kommunedelplanen. 
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Krav til universell utforming og uteoppholdsareal, jf. Pbl § 11-9 pkt 5 
 

1.5 Områder avsatt til privat og offentlig tjenesteyting, samt utomhusanlegg legges til rette med 
 universell utforming. 

 

1.6 Alle boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsareal etter følgende areal- og kvalitetskrav:  
 Minimum 6 m2 privatareal for leilighetsbygg/blokkbebyggelse. 
 Minimum 30 m2 privatareal for annen type bebyggelse. 
 Minimum 25 m2 fellesareal per boenhet for leilighetsbygg/blokkbebyggelse (ved 4 eller flere 
 enheter). 
 Minimum 50 m2 fellesareal per boenhet for annen type bebyggelse. 
 Fellesareal skal tilrettelegges for allsidig lek og aktiviteter for ulike brukergrupper. De skal til rette
 legges med universell utforming og ha en skjermet plassering med gode sol, terreng og miljøfor-
 hold. Fellesarealene skal ha en trafikksikker og tydelig atkomst fra boligområdene de tilhører.  

Felles uteoppholdsareal, inklusive lekeareal, skal inngå i reguleringsplaner for nye boliger. Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen legges til grunn. 

• Alle tiltak skal planlegges slik at fare for kriminelle handlinger og utrygghet reduseres. 
• Arealplanlegging skal bidra til å fremme trafikksikkerhet og god folkehelse. 
• Ved planlegging og tiltak etter PBL § 20-1 skal barn og unges behov for leke- og opp-

holdsarealer ivaretas 
 
 

1.7 Krav til parkering følger til enhver tids gjeldende kommuneplan.  

 

1.8 Transport og infrastruktur: 
 Tilførselsveier og hovedveier skal gi god og trafikksikker framkommelighet. Dette skal oppnås 
 gjennom en restriktiv holdning til nye avkjørsler og opparbeidelse av sikre traséer og krysnings
 punkter for gående og syklende. 
 Langs kommunale veier tillates ikke tiltak som kan hindre opplag av snø innenfor en avstand av 
 minimum 1 meter fra ytre veikant eller regulert veikant. 
 Alle planforslag skal ta hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende og reisende med kollektivt-
 transport, samt virkningene for trafikksikkerhet og framkommelighet på berørt veinett. 
 Korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud, offent-
 lig servicetilbud, grøntområder og lekeareal skal ivaretas i all arealplanlegging 

 
 
 Miljøkvalitet, estetikk, natur og landskap, jf. Pbl § 11-9 pkt 6 
 

1.9 Nye bygg og anlegg skal tilpasses naturgitte omgivelser og kulturlandskap, og med minst 
 mulig terrenginngrep. Karakteristiske trekk i landskapet med særegen vegetasjon og sammen-
 hengende vegetasjonsbelter skal inngå i planene. Grøntdrag, grønne lunger, turveier og områ-
 der for lek og rekreasjon skal ivaretas og styrkes.  
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 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan, jf. Pbl § 11-8 a) 
 

1.10 Plan for veg/adkomst, herunder adkomst fra offentlig veg, skal inngå i alle reguleringsplaner. 
 Det er krav om godkjent VA-plan før utbygging av regulert område. 

 

1.11 Ved regulering skal det oppgis minimum antall boliger innenfor planområdet, jfr. jordlova § 9. 

 

1.12 I reguleringsplan for byggeområdene som er berørt av hensynssone, fare for stormflo, § 2.1, 
 må risiko for stormflo og havnivåstigning vurderes og legges til grunn for plassering og  utforming 
 av ny bebyggelse. Med mindre det gjøres avbøtende tiltak, skal alle bygningsdeler under kote 3+ 
 tåle sjøvann. 

  

1.13 Det skal utføres grunnundersøkelser før regulering av ny bebyggelse, som grunnlag for å 
 vurdere behov for avbøtende tiltak. Det skal gjøres rede for bebyggbarhet og skredsikkerhet. 

 NVEs retningslinje 2-2011, eller nyere revisjoner av denne, skal legges til grunn for dokumentasjon 
 av skredsikkerhet. 
 

1.14 Før utarbeidelse av reguleringsplan og ny bebyggelse skal det utføres støyundersøkelser.  
 Det tillates støyfølsom arealbruk i gul støysone, dersom bebyggelsen har en stille side og tilgang 
 til egnet uteplass med tilfredsstillende støynivå 
 I rød støysone tillates det ikke støyfølsom arealbruk, med mindre det kan dokumenteres at minst 
 halvparten av rom for varig opphold og minst ett soverom har tilgang mot stille side. 

 Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442/2012 eller nyere revisjoner av denne, skal legges til grunn ved detaljplanlegging av arealbru-
ken i støyutsatte områder. 

 Med støyfølsom bruk menes skoler, barnehager, boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, og rekrea-
sjonsarealer. 

 Ved planforslag eller bebyggelse som kan medføre økt støy, skal det foreligge en støyfaglig utred-
ning med beregning og kartfesting av støysoner, samt påvirkning på nærliggende støyømfintlig 
bruk, med forslag til avbøtende tiltak og en vurdering av effekten av disse. 

 

1.15 Høydebestemmelser skal avklares gjennom reguleringsplan. Unntatt fra dette er: For områdene 
avsatt til kombinert formål forretning/kontor (F1 til F5) og forretning/bolig/offentlig formål i regu-
leringsplan for Sistranda – Sentrum Sør (planid: 1620200705), skal gesimshøyde/mønehøyde ikke 
overstige 16 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

1.16 Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr. lov om kulturminner av 
 1978, § 8.  

 

1.17 For alle tiltak og planer i områder som berører sjø eller vassdrag, skal det under forberedelsen av 
 tiltaket eller før planprosessen vurderes konsekvenser for drift av akvakultur. 

 



 

 

 

 

 

 

8 

 

1.18 I reguleringsplanen skal det fremgå hvordan håndtering av avfall skal løses innenfor planområdet. 
 Oppsamling og mellomlagring av avfall utenom ordinær renovasjonsordning er ikke tillatt. 

 Lagring av kasserte løsøregjenstander på en slik måte og omfang at det er skjemmende eller kan 
 være til skade eller ulempe for miljøet er ikke tillatt.  Jf. Forurensingslovens §28. 
 På utomhus næringsarealer er det ikke tillatt med lagring av løsøregjenstander som ikke er nød-
 vendig for den aktuelle næringsvirksomheten. 
 

1.19  For reguleringsplaner som berører arealformål for Sistien (turvei/turdrag – fremtidig) skal 
 denne innarbeides i planen. Sistien bør ha tilstrekkelig sideareal til at intensjonen om en 
 naturopplevelse tilknyttet hav/sjø blir ivaretatt. 

 

2 HENSYNSSONER PBL § 11-8 
 

2.1 Hensynssone, fare for stormflo er kote 3+ fra middel høyvannstand. Risiko vurderes nærmere i 
reguleringsplan, jf. §1.12.  Reguleringsplaner og tiltak etter pbl. § 20-1 i hensynssone, fare for 
stormflo skal planlegges og utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås, jf. pbl. § 28-1. Behov 
for risikoreduserende tiltak skal alltid  vurderes. Alle bygningsdeler under kote 3+ skal tåle sjø-
vann. Det vises til DSB  sin veileder Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging. 

  

2.2 Vedtatte reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist i plankartet med hensynssone og  
 planID.  

 

2.3 Hensynssone C kulturminner: Innen området for LNFR med hensynssone C (H570) – sone med 
 særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø, må det ikke foretas noen inngrep i marka eller 
 gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige 
 mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional 
 kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).  
 
 Dette gjelder også for drikkevannskilden. Tiltak i hensynssone må også behandles etter 
 drikkevannsforskriften. 

 

2.4 Hensynssone Høyspentlinjer: Før søknad om tiltak i hensynssonen må det foreligge uttalelse fra 
 ledningseier. 
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3  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL PBL § 11-10 
  
 Unntak fra krav om reguleringsplan, jf. Pbl § 11-10 pkt 1 
 

3.1 For Sistien (turvei/turdrag – fremtidig), kreves ikke reguleringsplan. Traseen framgår av 
 plankartet, jamfør § § 1.19 og 3.2. 

 
 
 Krav til fysisk utforming av anlegg, jf. Pbl § 11-10 pkt 2 
 

3.2 Sistien (turvei/turdrag – fremtidig), mellom Siholmen og Nordhammarvik næringspark skal 
 bygges ut på en mest mulig skånsom måte. Det tillates ikke utfylling i sjø eller andre vesentlige 
 terrenginngrep i strandsonen. Ved utbygging skal Sistien gjøres tilgjengelig for så mange bruker
 grupper som mulig og med følgende standard: 
 Sistien skal ha grusdekke og bygges ut i en bredde på opptil 2,5 m, unntatt: 
  Mellom Folkeparken (F1) og sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetansesenter skal 
 den bygges ut i opptil 3 meters bredde. 

 

 

4  BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL PBL § 11-7, jf. §§ 11-10/11  
 

PBL § 11-7 pkt 1) Bebyggelse og anlegg  
4.1 Bestemmelse til boligformål - byggehøyder og utnyttelse: 
 Dersom ikke annet er nærmere angitt i reguleringsplan eller gitt unntak jf. § 1.15, gjelder at 
 framtidig bebyggelse ikke skal overskride gesimshøyde på maksimum 7m og mønehøyde på 
 maksimum 10m over gjennomsnittlig terreng. 
 Dersom ikke annet er nærmere angitt gjelder at for framtidig bebyggelse tillates det en 
 maksimum utnyttelse på 40% BYA av den enkelte eiendom. 

 Retningslinje for regulering av øvrige boligområder:  
 Ved oppføring av ny boligbebyggelse fra Melkstaden til Siholmen skal det tilrettelegges for 
 fortetting. 
  I området Siholmen til Ervika legges det til rette for differensiert utbygging. 
 

4.2  Bestemmelse til område B11 (område for boligbygging – fremtidig, BF): 
 Området kan ikke bygges ut før man har en godkjent løsning for å ivareta trafikksikkerhet og 
 fremkommelighet, særlig for myke trafikanter. 
 Byggegrense mot sjø settes til 50 m. Kan fravikes ved regulering. 
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4.3 Sentrumsformål – nåværende og fremtidige:  
 Gjelder sentrumsområde på Siholmen og Rabben. (S) 
 Framtidig bebyggelse skal ikke overskride gesimshøyde på maksimum 10 m og 
 mønehøyde på maksimum 13 m over gjennomsnittlig terreng. 
 For framtidig bebyggelse tillates det en maksimum utnyttelse på 200 % BRA av 
 den enkelte eiendom. 
 Det tillates ikke oppføring av boliger under kote 3+. For bygningsdeler under kote 3+ vises det til 
 planbestemmelse § 2.1 (hensynssoner) i kommunedelplanen 
 
 Sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetansesenter. 
 Framtidig bebyggelse skal ikke overskride gesimshøyde på maksimum 13 m og mønehøyde på 
 maksimum 16 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
 For framtidig bebyggelse tillates det en utnyttelse på maksimum 200 % BRA av den enkelte eien-
 dom. 

 Videreføring fra kommunedelplan Sistranda 2009. 
 

4.4 Tjenesteyting – fremtidig: 
 For området avsatt som OT 1 skal følgende hensyntas i reguleringsplan:  
 Området sør for Myran (veinavn) bebygges først.  
 For å ivareta drift av landbruksarealene lengst mulig, skal utbygging skje fra vest mot øst og ikke 
 være til hinder for landbruksdrift av resterende areal.  
 Så langt som mulig skal matjorda som bygges ned tas vare på og gjenbrukes i landbruket. 

 

4.5 Andre typer bebyggelse – fremtidig: Naust 
 I LNFR-områder inngår eksisterende naust i planen. 
 For området Naust 1 (Andre typer bebyggelse – fremtidig) tillates oppført inntil 4 nye naust.  
 
 Nye naust skal ikke hindre allmennhetens tilgang til strandsonen og det skal tas særlig hensyn  til 
 Sistien. Det skal være mulig for allmennheten å ferdes foran og mellom naustene. 
 
 For nybygg og gjenoppbygging gjelder følgende bestemmelser: 
• Naust skal benyttes til oppbevaring av redskap, utstyr og båt.   
• Nye naust skal bygges i én etasje med saltak, takvinkel 32-37 grader.   
• Det er ikke tillatt med gjerder, levegg eller altan/utkraging.  
• Maks gesimshøyde er 2 m og maksimum grunnflate er 35 m2.  
 Det vises for øvrig til bestemmelser for utforming av naust i kommuneplanens arealdel.  
  
 For området Naust 2 (Andre typer bebyggelse – fremtidig) åpnes det for utbygging av sjå/sjøbod, 
 jf. bestemmelse 3.10 i kommuneplanens arealdel (2011).  

 For området satt av til Naust 2 åpnes for tett utnyttelse av arealet. Området bør reguleres sam
 men med område B11. 
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4.6 Næring (nær): 

 Spesielt for næringsområde Siholmen: Områdene er klausulert til fiskeriformål og kan brukes til 

 industri- og lagervirksomhet i forbindelse med planområdets hovedfunksjon som fiskerihavn. 

 

 

PBL § 11-7 pkt 2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
4.7 Gangvei – fremtidig (vei 1/fortau): 
 Fortau opparbeides i opptil 3 m bredde. 

 

4.8 Havn – fremtidig:  

 Havneområder: Gjelder havneområder på Siholmen. Det tillates følgende hovedformål alene eller 

 i kombinasjon: Handel, lettere industri, kontor, fiskeri. 

 Utnyttelse og byggehøyder: Framtidig bebyggelse skal ikke overskride gesimshøyde på max 10 m 

 og mønehøyde på max 13 m over gjennomsnittlig terreng. For framtidig bebyggelse tillates det en 

 max utnyttelse på max 150 % BRA av den enkelte eiendom. 

 Ubebygde deler av tomten på land skal utformes og tilrettelegges slik at det gir god og tydelig ad-

 gang og bruk for allmennheten i den grad dette lar seg kombinere med kravene og omsynet til 

 den daglige driften av havneområdet. 

 I havneområder kan det oppføres kai, havnelager og andre bygninger og anlegg for betjening av 

 skipstrafikken og andre transportmidler. 

 
 

PBL § 11-7 pkt 3) Grønnstruktur 
4.9 Friområde – fremtidig: 
 I området for F2 Folkepark/Museumsparken skal følgende byggetiltak innpasses i reguleringsplan:  
 Sistien. 
 Bygninger som kan brukes til historie- og kulturformidling.  
 Bygninger som tradisjonelt har hatt plass i strandsonen, sjøhus/naust.  
 Maksimalt BYA er 20 %. 
 Byggegrense mot sjø settes til 50 m. Kan fravikes ved regulering. 
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PBL § 11-7 pkt 5) Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
4.10 LNFR-areal, spredt boligbebyggelse - nåværende: 
  I LNFR-områder med åpning for spredt bolig i Ervika, skal det tillates nye boliger med inntil 30  % 
 BYA og inntil 7,5 m mønehøyde. For lokaliseringskriterier vises til § 1.9. 
• I LNFR 1 tillates inntil 1 bolig. 
• I LNFR 2 tillates inntil 2 boliger. 
• I LNFR 3 tillates inntil 1 bolig. 
• I LNFR 4 tillates inntil 1 bolig. 
• I LNFR 5 tillates inntil 2 boliger. 

 

4.11 Eksisterende bebyggelse i LNFR-områder inngår i kommunedelplanen.  
 Det kan tillates oppført tilbygg, påbygg eller underbygging i tilknytning til eksisterende  bygninger 
 innenfor disse områdene. Det forutsettes at antall boenheter opprettholdes. 

 
 

PBL § 11-7 pkt 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
4.12 Kombinerte formål i sjø og vassdrag – ferdsel, fiske, natur og friluftsliv (FFNF):   
 Søknadspliktige tiltak i henhold til PBL og som innebærer arealbruksendringer i områder 
 avsatt til ferdsel, fiske, natur og friluftsliv (FFNF), kan ikke finne sted før området inngår i  

reguleringsplan. Alle tiltak skal oversendes Kystverket for uttalelse. 

 

4.13 Ferdsel – ankring: 
 Innenfor området er det ikke tillatt med tiltak som er i konflikt med bruken av området.  

 

4.14 SbF, småbåthavn fremtidig: 

 Småbåthavn skal utarbeides i tråd med den til enhver tids gjeldende bestemmelser for småbåt-

 havn i kommuneplan. Det skal ved bygging av molo dokumenteres trygge grunnforhold og 

 vedlegges miljøteknisk rapport for grunnforhold innenfor planområdet. 
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INNLEDNING 
 
Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 
plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel.  
I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap (DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i planlegging, revidert desember 2011. 
 
Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering av 
utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås.  
 
I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og naturba-
serte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/avbøtende tiltak som ev. må tas. Dette gjelder f.eks. fare 
for ekstremnedbør med risiko for flom, ekstremvær med sterk vind, fare for skog-, gress- eller lyng-
brann osv. Forøvrig vises det til KU og Plan for kommunal beredskapsledelse, 26.02.15 i sak, PS 14/15, 
oppdatert 20.10.15 samt Risiko- og Sårbarhetsanalyse 2015. 
 
I konsekvensutredningen (KU) blir en rekke tema vurdert, jf. metodebeskrivelse på side 6 og 7. Samla 
vurdering etter hvert formål oppsummerer og konkluderer. Hensyn som må tas ved videre planleg-
ging/utbygging og avbøtende tiltak framgår av plankart og bestemmelser/retningslinjer.  Planforsla-
gets samla virkninger er kort beskrevet fra side 75.  
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Konsekvensutredning av enkeltområder, metode 

Her presenteres og vurderes konsekvenser for miljø og samfunn av nye byggeområder og områder der 
det blir lagt opp til vesentlig endring i arealbruk i nåværende byggeområder. Utredningene er basert på 
kjente registreringer i kommunen, analyser, faglig skjønn, befaringer og andre kjente opplysninger. 
Metodikken er beskrevet i Miljøverndepartementets veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommu-
neplanens arealdel.  
 
Fargebruken angir hvilken konflikt som kan forventes mellom foreslått arealbruk og berørte verdier og 
interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår under: 

Ingen negative konsekvenser 
Middels negative konsekvenser 
Store negative konsekvenser 

 
Følgende tema utredes, listen er utvidet og mer nyansert enn det som ble meldt i planprogrammet. 

TEMA MILJØ PRESISERING AV VIRKNINGER.  METODE – KILDER. 
Landbruk Dyrka mark, dyrkbar mark, beite, kulturlandskap og produktivt skogareal 

Ved omdisponering av jord- og skog ressurser skal følgende utredes: 

 Arealomfang  

 Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet)  

 Dyrkbarhet 

 Driftsmessige konsekvenser 
Utredninger tar utgangspunkt i AR50, beitekart. 

Naturmangfold I hvilken grad foreslått arealbruk påvirker nasjonalt og regionalt viktige naturtyper og 
arter samt viktige lokale forekomster.  
Utredninger tar utgangspunkt i prinsippene i naturmangfoldloven og gjøres ut fra 
kjent kunnskap/ registreringer i naturbasen. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan vannressursene blir berørt av foreslått arealbruk, herunder drikke-
vannskilder.  
Utredninger tar utgangspunkt kjent kunnskap/ registreringer i nve-atlas og vann-nett. 

Strandsone Særskilt vurdering av allmennhetens interesser av friluftsliv, landskap, kulturminner 
og naturverdier i strandsonen.  
Utredninger tar utgangspunkt i: 
Friluftsliv: Lokal kartlegging med verdsetting av friluftsområder, jf. naturbasen. 
Landskap: Viktige kulturlandskap (naturbasen) og Oppfølging særlig verdifulle kultur-
landskap (Fylkesmannen).  
Kulturminner: databasen Askeladden.  
Naturverdier: kjent kunnskap/ registreringer i naturbasen. 

Landskap og estetikk Påvirkning av landskapstype, nær og fjernvirkninger av tiltak.  
Utredninger tar utgangspunkt i Viktige kulturlandskap (naturbasen) og Oppfølging 
særlig verdifulle kulturlandskap (Fylkesmannen) samt faglig skjønn*. 

Kulturminner og kul-
turmiljø 

I hvilken grad foreslått arealbruk påvirker kulturminner og kulturmiljø.  
Utredninger tar utgangspunkt i registreringer i databasen Askeladden. 

Forurensning: luft, 
jord og vann 

Vurdere om foreslått arealbruk i seg selv vil medføre forurensning. 
Vurdere om området allerede er forurenset.  
Utredninger tar utgangspunkt i Grunnforurensing miljødirektoratet: http://grunn.mil-
jodirektoratet.no/ og www.miljøstatus.no samt faglig skjønn*. 
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Støy Vurdere i hvilken grad foreslått arealbruk vil føre til økt støy.  
Vurdere om området allerede er støyutsatt sett i forhold til foreslått arealbruk.  
Utredninger tar utgangspunkt i SVV sitt støyvarselkart: http://www.vegve-
sen.no/Fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-Trondelag samt 
faglig skjønn*. 

Sammenheng areal-
bruk -transportbehov 

Vurdere om foreslått arealbruk fører til vesentlig økt transportbehov, jf. Statlige plan-
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
Utredninger tar utgangspunkt i faglig skjønn*. 

TEMA SAMFUNN PRESISERING AV VIRKNINGER.  METODE – KILDER. 
Barn og unges opp-
vekstvilkår 

Hvordan foreslått arealbruk vil påvirke barn og unges muligheter til lek og opphold i 
trygge og trafikksikre omgivelser.  
Utredninger tar utgangspunkt i barnetråkkregistreringer og faglig skjønn*. 

Friluftsliv  Hvordan foreslått arealbruk vil påvirke muligheter for å drive med friluftsliv. 
Utredninger tar utgangspunkt Lokal kartlegging med verdsetting av friluftsområder, jf. 
naturbasen. 

Øvrig folkehelsetema  Vil foreslått arealbruk hemme eller fremme kriminalitetsforebygging? 

 Vil foreslått arealbruk påvirke befolkningens helse og helsens fordeling i befolk-
ningen? 

 I hvilken grad påvirker foreslått arealbruk trafikksikkerheten? Spesielt om hvor-
dan foreslått arealbruk vil påvirke trafikken på fylkesveg 714 (gang-, sykkel- og 
biltrafikk samt avkjørselsforhold). 

 
Temaene kriminalitetsforebygging, universell utforming samt befolkningens helse og 
helsens fordeling i befolkningen er stort sett av mer generell karakter og omtales 
nærmere under kap 3: Vurdering av virkninger av de samlede arealbruksendringene i 
planforslaget.  
Utredningen bygger på barnetråkk, lokal kunnskap og faglig skjønn*. 

Risiko og sårbarhet  
 

Vurdere om foreslått arealbruk i seg selv vil medføre risiko.  
Vurdere om det allerede er knyttet risiko til området; kvikkleire, stormflo, radon. 
 
For mer detaljert omtale av ekstrem nedbør med fare for flom, ekstremvær med sterk 
vind og fare for skog, gress, lyngbrann, vises til kap.: ROS-analyse – vurdering av ri-
siko, farer som gjelder hele planområdet. 
 
Utredninger vedr. vær hentes fra nve-vindatlas. Opplysning om vindroser som viser 
dominerende vindretning hentes fra eKlima som er portalen til Meteorologisk insti-
tutts klimadatabase. Opplysningene suppleres med lokale erfaringer. 

Økonomi/Infrastruk-
tur (skole, barnehage 
veger) 

Vil foreslått arealbruk gi god tilgang til kollektivtrafikk.  
Vil foreslått arealbruk utnytte eksisterende infrastruktur eller blir det behov for ny.  
Utredninger tar utgangspunkt i kommunens registreringer og faglig skjønn*. 

Samfunn, kultur,og 
næringsliv 

Effekten av foreslått arealbruk på folketallsutvikling, arbeidsplasser/næringsutvikling, 
kultur og generelt aktivitetsnivå.  
Utredninger tar utgangspunkt i lokal kunnskap og faglig skjønn*. 

 
*Ansvarlig for å utøve det faglige skjønnet i plan og utredningsarbeidet har vært arbeidsgruppa som har deltatt i 
kommunedelplanarbeidet. Arbeidsgruppa har bestått av teknisk sjef/ brannsjef, kommuneplanlegger, kultursjef, næ-
ringsrådgiver og folkehelsekoordinator. Andre ansatte i kommunen er involvert ved behov. 
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Innspill offentlig tjenesteyting 

Behov 
Offentlig tjenesteyting 
Frøya kommune startet i 2014 en prosess for omlegging av pleie- og omsorgstjenestene; Morgendagens 

omsorg. Bakgrunnen for dette var statlige myndigheters oppdrag til kommunene om å starte forbere-

delser til morgendagens omsorgstjenester med bakgrunn i St.meld 29 Morgendagens omsorg og 

St.meld. 47 Samhandlingsreformen. Fremtidens omsorgstjenester står overfor flere store utfordringer. 

Den store befolkningsveksten fremover, hvor særlig den eldste aldersgruppen vil øke gjør at aldersbæ-

reevnen blir lavere. Aldersbæreevnen sier noe om andel personer i yrkesaktiv alder i forhold til andel 

eldre. Dette vil si at man får færre hender til å yte tjenester til flere. I tillegg vet man at det er stadig 

vanskeligere å rekruttere fagpersonell inn i helsesektoren.  

For kommunen vil dette si at man må finne måter å effektivisere tjenestene på, både i forhold til tids- og 

økonomiske ressurser og kompetanse. En del av prosjektet Morgendagens omsorg har sett på hvordan 

kommunen skal yte heldøgnsomsorgen i kommunen fremover. Måten kommunen i dag yter tjenester 

på vil ikke være bærekraftig i fremtiden. Dagens sykehjem er 30 år og er ikke tilrettelagt for krav til da-

gens og fremtidens tjenesteyting. Det er vurdert at bygget ikke kan renoveres for å utbedre dette.  

Prosjektet Morgendagens omsorg har vært gjennomført i to faser. Fase 1 tilrådde en utbygging av nytt 

helsehus samlokalisert med 24 omsorgsleiligheter. Fase 2 som startet våren 2016 har gått nærmere inn 

på framskrivninger og helhetlig organisering av heldøgnsomsorgen.  

 
Fremtidige behov basert på dagens korrigerte omsorgsnivå  

(Fra prosjektet Morgendagens omsorg) 

Omsorgstrappa Dagens dek-
ning 

Dagens dek-
ning i % av al-
dersgruppa 

Antall plasser 
med samme 
dekningsgrad 
(%) 2020 

Antall plasser 
med samme 
dekningsgrad 
(%) 2030 

Antall plasser 
med samme 
dekningsgrad 
(%) 2040 

Langtidsplass  
– Trinn 5 

     

50-66 år 2 0,2 % 2 2,3  2,5 

67-79 år 8 1,7 % 8,9 11,3 13,7 

80-89 år 25 11,9 % 23 31,5 40,3 

90 år + 7 15,6 % 8,1 8 13,4 

Samlet antall 
plasser 

42  42 53 70 

Korttid/avlast-
ning –trinn 5 

     

50-66 år 1 0,1 % 1 1 1 

67-79 år - - - - - 

80-89 år 4 1,9 % 3,7 5 6,5 

90 år + - - - - - 

Samlet antall 
plasser 

5  4,7 6 7,5 
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Bofellesskap – 
trinn 4 

     

50-66 år  - - - - - 

67-79 år 11 2,3 % 12 15,3 18,5 

80-89 år 16 7,6 % 14,7 20,1 25,8 

90 år + 13 28,9 % 15 14,7 24,6 

Samlet antall 
plasser 

40  42 50 69 

 

Disse estimatene viser at man særlig har et underskudd på bofellesskap med tilgang til bemanning, samt 

sett at man må ta en større utbygging for å kunne fase ut driften på dagens sykehjem. For å effektivisere 

driften i forhold til de ulike tjenestenivåene for å imøtekomme fremtidens utfordringer, er det avgjø-

rende at byggene samlokaliseres med base for hjemmesykepleie, helsehus og bofellesskap med hel-

døgns bemanning. Dette for å kunne utnytte ressurser og kompetanse på tvers av tjenestene.  

 

Modell for samlokalisering (fra prosjektet Morgendagens omsorg) 

 

 
 

 

 

 

 

 

På bakgrunn av dette tilråder prosjektet:  

HELSEHUS 
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Fase 1: Utbygging av helsehus og 48 bofellesskap med heldøgns omsorg. Gjennomføres 2016-2018. 

Fase 2: Utbygging av bofellesskap med tilgang til bemanning etter videre behovsvurdering. Starter plan-

legging 2020.  

Dette gjør at arealbehovet for både trinn 1 og videre planlegging av trinn 2 vil øke i forhold til første es-

timat på 25 dekar, som omfattet en utbygging av helsehus med 24 omsorgsleiligheter.  

 

Utbygging av bofellesskap for å imøtekomme behov for heldøgnsomsorg er plasskrevende. Husbankens 

veileder HB 8.F.7 «Rom for trygghet og omsorg» poengterer følgende: 

Ved utformingen av planløsninger og romprogram må det tas høyde for at boliger og institusjoner skal 

være arena for omfattende og sammensatt helsefaglig tjenesteyting i minst 30 år fremover.  

I tillegg henviser Husbankens veileder til Demensplan 2015; Med dette menes det at det skal etableres 

små bogrupper med aktivitetsmuligheter og tilgang til tilrettelagte uteareal. 

 
På bakgrunn av den store veksten Frøya kommune opplever, ønskes det også satt av arealer i tilknyt-
ning til Helhetlig idrettspark for å kunne møte behov innenfor annen av kommunens tjenesteyting; 
helse, skole og annen tjenesteyting. Dette lokaliseres også i nærheten av sentrum.  
 
Mulige alternativer: 

1. OT 1  Beinskardet 
2. OT 2  Gulosmyran  
3. OT 3  Grønnskaget.  
4. OT 4  Innersian 
5. Det kan også være aktuelt å bygge ut Helsehus m.v. på tomta til dagens Herredshus og området 

bak Stjernesenteret (øst for Mellomvegen), se avgrensning i kartskisse under. Dette arealet er 
planmessig avklart og er på til sammen nesten 25 daa.  Bak Herredshuset, går også atkomst til 
idrettsanlegg/framtidig fotballhall. Atkomst til fotballhallen må i så fall legges om slik at areal til 
tjenesteyting ikke blir delt opp uhensiktsmessig. 

 
OT 1, OT 2, OT 3 og OT 4 er konsekvensutredet mens alt. 5 allerede er godkjent til offentlig formål, del-
vis kombinert med bolig og forretning. Dette området har en svært sentral beliggenhet med mange 
tilbud i nærheten, bl.a. legetjeneste. En slik løsning vil imidlertid kreve areal til nytt Herredshus, jf. om-
råder som er utredet under. 
 
Frøya Kommune ved VA- avdelingen har planer om oppgradering og utvidelse av eksisterende høyde-
basseng for Sistranda. Område ønskes derfor avsatt til slikt formål («Offentlig eller privat tjeneste-
yting»). Området er nå konsekvensutredet (OT5). 
 

  



 
 
 

11 

 

OT 1  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 1 VED BEINSKARET 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/3, 20/30,20/7, 20/35, 20/2, 20/9, 20/11, 20/4, 

20/5, 21/258 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området er aktuelt til tjenesteyting med tanke på etable-
ring av helsehus og boliger til pleietrengende. 

Dagens bruk Fulldyrka jord og åpen fastmark 

Områdets størrelse og avgrensning 47,8 daa 
Området ligger inneklemt mellom eksisterende boligbe-
byggelse og LNFR-område. Det ligger nært Beinskaret om-
sorgsboliger. 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.  Området omfatter 38,3 daa fulldyrka mark og 9,4 daa 
dyrkbar mark. De områdene som er registrert som 
dyrkbar mark er flate og lette å dyrke opp. Området 
består av flere smale eiendomsteiger som ligger i til-
knytning til gårdsbebyggelsen. For hver enkelt eien-
dom vil ikke omdisponeringen medføre vesentlig tap 
av dyrket mark. Området ligger omsluttet av eksiste-
rende bebyggelse. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Dette vurderes som en naturlig fortetting som ikke vil 
ha særskilte negative landskapsmessige konsekven-
ser, jf. at området ligger klemt mellom eksisterende 
bebyggelse. Utbyggingen vil imidlertid bidra til gjen-
bygging av grønn lunge/ landbruksområde. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy   Foreslått utbygging medfører ikke økt støy.  
Den delen av innspillsområdet som ligger nærmest 
fylkesvegen ligger i gul støysone. Dette arealet vil 
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neppe omfattes av bebyggelse, dette vil uansett 
måtte bli et tema når reguleringsplanen skal utarbei-
des.    

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Flere ansatte kan gå/sykle til jobben da området ligger 
svært sentralt. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. 
Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. 
På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det utar-
beidet reguleringsplan, som har vært til høring og of-
fentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert friluftslivsinteresser i området. 

Øvrige folkehelsetema 
  Den sentrale beliggenheten muliggjør at beboere/pa-

sienter kan benytte sentrumstilbudene på Midtsian. 
Områdets størrelse gir god anledning til å avsette 
areal til uteareal/park 
På dette plannivået har det ingen relevans ifht. krimi-
nalitetsforebygging, trafikksikkerhet og utjevning av 
helseforskjeller i befolkningen. 

Risiko og sårbarhet 

 

 
 

Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormflo, 
steinsprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område stor mulighet for marin 
leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplanleg-
ging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur.  
Eksisterende base for helsetjenester på Beinskardet 
ligger vel 300 meter fra nordre del av det foreslåtte 
området langs kjørbar veg. Dette gir muligheter for 
bedret effektivitet i tjenesteutførelsen. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Tiltaket er nødvendig for å møte utfordringer innen 
pleie og omsorg. Antall eldre over 80 år forventes å 
øke med vel 55% fram mot 2040 (kilde SSB). 
Området forventes å dekke behovet i 20-30 år. 

Oppsummering:  Området synes godt egnet, med tilfredsstillende nærhet til sentrale tilbud. Arealet 
gjør det mulig å få samlet hele pleie- og omsorgstjenesten. Størrelsen på området gir også mulighet 
både til framtidige utvidelser og til etablering av uteområde/park. 
Formålet har svært høg samfunnsnytte og det anses som akseptabelt å omdisponere fulldyrka/dyrk-
bar mark. Arealet består av flere smale teiger som ikke utgjør noe stort areal per eiendom. Arealet er 
et naturlig fortettingsområde i sentrum. 
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OT 2  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 2 GULOSMYRAN 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/6, 19/12, 19/4 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området er aktuelt til tjenesteyting med tanke på etable-
ring av helsehus og boliger til pleietrengende. 

Dagens bruk Fulldyrka jord, innmarksbeite og skog 

Områdets størrelse og avgrensning 67,8 daa. Området grenser mot eksisterende boliger i nord 
og øst, mot et skogkledd område i sørvest, og mot dyrka 
mark/innmarksbeite i sør.  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  36,7 daa fulldyrka jord, 1,7 daa beite 15,4 daa dyrkbar 
jord. 
Området består av tre smale teiger. Området er en 
del av et sammenhengende område med landbruks-
jord som strekker seg fra Sørrabben til Nordrabben.  
Området med dyrkbar jord er et flatt og skogkledd 
område som er nokså lett å dyrke opp.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil åpne et nytt område for utbygging i ytter-
kanten av det som oppleves som sentrum. For å få et 
kompakt og tydelig sentrum er det viktig å fylle rele-
vante tomme arealer innenfor sentrumsområdet. Det 
vurderes imidlertid som positivt at en eventuell utbyg-
ging legger seg inntil dagens avgrensning av tettste-
det dersom sentrumsområdet må utvides. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy.  
Området er ikke støyutsatt. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Mange ansatte kan gå/sykle til jobben da området lig-
ger svært sentralt. Det er gang- sykkelveg langs fv. 
714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt 
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reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkes-
veg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melk-
staden - Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan 
som har vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya 
kommune er i ferd med å forberede sluttbehandling 
av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge 

Friluftsliv  Det går ei turløype gjennom den vestre delen av om-
rådet. Turstien kan enten legges om eller integreres i 
det nye området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Beliggenheten gjør det vanskeligere for beboere/pasi-
enter å benytte sentrumstilbudene på Midtsian, enn 
alt 1 ved Beinskaret. Områdets størrelse gir god an-
ledning til å avsette areal til uteareal/park. 
På dette plannivået har det ingen relevans ifht. krimi-
nalitetsforebygging, trafikksikkerhet og utjevning av 
helseforskjeller i befolkningen. 

Risiko og sårbarhet 

 

 Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormflo, 
steinsprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplan-
legging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger) 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur. 
Avstanden til den etablerte basen for helsetjenester 
på Beinskaret omsorgsboliger vil imidlertid bli for lang 
til å oppnå ønsket effektivitet i tjenesteutførelsen. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tiltaket er nødvendig for å møte utfordringer innen 
pleie og omsorg. Antall eldre over 80 år forventes å 
øke med vel 55% fram mot 2040 (kilde SSB). 
Området forventes å dekke behovet langt ut over 
2040. Det kan være aktuelt å redusere området noe. 

Oppsummering: Området ligger for langt unna sentrale tjenestetilbud. Beliggenheten er gunstig i fht. 
til å gå/sykle til jobben. Størrelsen på området gir gode muligheter til å ivareta behov i overskuelig 
fremtid, og kan kanskje reduseres dersom det skal inngå i planforslaget. Arealet er også en del av et 
større landbruksområde. 
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OT 3  AREAL TIL OFFENTLIG TJENESTEYTING ALTERNATIV 3 GRØNNSKAGET 
AKTUELLE BEHOV: HELSEHUS OG BOLIGER TIL PLEIETRENGENDE, EV. HERREDSHUS  
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/301, 21/4, 21/6 med mulig utvidelse på 21/46, 

21/30 og 21/182. 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Området (totalt ca 15 daa) er aktuelt til tjenesteyting med 
tanke på etablering av helsehus og boliger til pleietreng-
ende. 
Arealet ligger delvis innenfor sentrumsformål og tjeneste-
yting i gjeldende kommuneplan. Det er kun deler ev arealet 
på 21/6 som ikke er godkjent omdisponert. 
 
Utredningen under omfatter den delen av 21/6 som ikke er 
omdisponert i tidligere plan. 

Dagens bruk Fulldyrka jord. 

Områdets størrelse og avgrensning 7 daa. Området ligger inneklemt mellom eksisterende be-
byggelse  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.  Området omfatter ca 7 daa lettdrevet fulldyrka mark. 
Det ligger imellom områder som allerede er omdispo-
nert til sentrumsareal og tjenesteyting. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Det er satt av en buffer ned mot strandsonen og Si-
stien for å ivareta allmennhetens interesser. 

Landskap og estetikk  Utbyggingen vil bidra til gjenbygging av grønn lunge/ 
landbruksområde. Dette bryter med tidligere prinsipp 
om å opprettholde grønne lunger ned mot sjøen. Ut-
bygging her kan også vurderes som en naturlig fortet-
ting i et område med stort utbyggingspress.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy   Foreslått utbygging medfører ikke økt støy.  
Den delen av innspillsområdet som ligger nærmest 
fylkesvegen ligger i gul støysone. Støy og avbøtende 
tiltak vil være et tema når reguleringsplanen skal utar-
beides.    

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger sentralt og ansatte kan gå/sykle til 
jobben da området har gode gang-/sykkelvegfor-bin-
delser. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melk-
staden til Dyrvika. 
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Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. 
På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det utar-
beidet reguleringsplan, som har vært til høring og of-
fentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert friluftslivsinteresser i området. 
Men området grenser til et svært viktig friluftsom-
råde. Ingen negative konsekvenser i forhold til dette 

Øvrige folkehelsetema  Den sentrale beliggenheten er positiv med tanke på at 
tilgjengeligheten er god for brukere. 

Risiko og sårbarhet 

 

 
 

Området ligger ikke utsatt til for stormflo, stein-
sprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Nærmere vurdering skal utføres i detaljplan-
legging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur.  
Området har kapasitet til å samle tjenesten på ett 
sted. Den sentrale beliggenheten er positiv for an-
satte, beboere og besøkende.  
Området er også svært godt egnet for utbygging av 
nytt herredshus dersom det skulle bli aktuelt.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Areal til offentlig tjensteyting er nødvendig for å møte 
framtidas utfordringer, særlig innen pleie og omsorg. 
Antall eldre over 80 år forventes å øke med vel 55% 
fram mot 2040 (kilde SSB). 

Oppsummering: Området synes godt egnet til offentlig tjenesteyting pga nærhet til andre sentrums-
tilbud. Det er ikke stort nok til å dekke framtidig behov for helsetjenester, men det egner seg godt til 
nytt herredshus. Utnytting til herredshus vil dessuten gjøre at området fortsatt bli tilgjengelig for all-
menn bruk.  
Formålet har svært høy samfunnsnytte og det anses som akseptabelt å omdisponere fulldyrka mark i 
strandsonen dersom det tas hensyn til allmennhetens interesser/Sistien. Arealet er dessuten in-
neklemt, og kan ses på som et naturlig fortettingsområde i sentrum.   
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TJENESTEYTING (OT4) INNERSIAN 
Gårds- og bruksnummer Deler av 21/43, 21/9 og 21/95 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen på vegne av grunneier 

 
Innspill  

Ønsker å legge til rette for funksjoner tilknyttet etable-
ringen av Frøya Storhall. Åpen for at formålsdelingen mel-
lom bolig og privat tjenesteyting forskyves, eventuelt kom-
biformål.  
 
Innspillet vil vurderes under samlet innspill for OT 4.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

 

 

 

OT 4 INNERSIAN; AREAL SATT AV FOR KOMMUNENS BEHOV FOR AREAL FOR TJENES-
TEYTING 
Gårds- og bruksnummer Deler av 21/43, 21/9, 21/95, 22/7 og 22/3 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill  

Avsettes til område for Offentlig eller privat tjenesteyting. 
Dette for å møte kommunens behov i forhold til arealer 
satt av til kommunens tjenesteyting innenfor helse, skole, 
eventuelt utvidelse av Helhetlig idrettspark. 

Dagens bruk Ubebygd område med myr og skog.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 28 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant. 

Naturmangfold  En liten del området mot vest er registrert som torv-
myr.   

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Utbygging vil fremstå som en utvidelse i bakkant av 
boligbebyggelse. Mot sør er det en større utbygging 
av fotballhall i forbindelse med Helhetlig idrettspark. 
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Videre utbygging vil ikke endre områdets samlede 
preg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer. I området er det kjente tidlige 
bosettinger. Det bør utvises aktsomhet i forbindelse 
med utbygging i området, jf Kulturminneloven.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken i seg selv medfører ikke fare for foruren-
sing. Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy  Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 
fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt re-
guleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 
714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melk-
staden – Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan 
som har vært på høring og offentlig ettersyn. Frøya 
kommune er i ferd med å forberede sluttbehandling 
av planen. Området er også sentralt i forhold til kol-
lektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Deler av innspillet berører Golanskogen som er mye 
brukt til aktiviteter/lek for barn og unge både sommer 
og vinter. Det går dessuten en snarveg/turveg mellom 
Midtsian og Yttersia øst i området, se under friluftsliv.  

Friluftsliv  Kommuneplan fra 2009 viser en snarveg/tursti gjen-
nom området, den er videreført i ny kommuneplan. 
Denne må ev. innarbeides i reguleringsplan for områ-
det. Stien er også viktig for å nå ut til turområdene i 
hauan.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle for de som skal til om-
rådet. Det er positivt at området ligger i tilknytning til 
sentrum slik at det er lett og trafikksikker tilgang til 
området. Snarveg/gangveg fra Siveien til Innersivegen 
bør inngå i reguleringsplan. Det forutsettes at eksiste-
rende avkjørsel fra fylkesveg 714 kan benyttes, samt 
at regulert forlengelse av Mellomveien med fortau ut-
bygges for tilgang til B2, B2b og OT4.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette planni-
vået.  

Risiko og sårbarhet  Usikre verdier av radon. Deler av området ligger i et 
område med stor mulighet for marin leire. Nærmere 
vurdering må utføres i detaljplanlegging/byggesak. Jf. 
kap. Om ROS-analyse.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial infrastruktur i 
sentrum. Det må påregnes opparbeidelse av teknisk 
infrastruktur for området, men dette kan sannsynlig-
vis knyttes til eksisterende anlegg i tilstøtende områ-
der. Atkomst til området for kjørende trafikk forutset-
tes å skje via Mellomveien.  
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Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Områder for tjenesteyting i tilknytning til sentrums-
områder er i tråd med nasjonale føringer for planleg-
ging.  

Oppsummering:  
Frøya kommune er en vekstkommune med behov for større arealer til kommunens tjenesteyting. Å 
legge dette i tilknytning til utbygging av Helhetlig idrettspark, vil legge til rette for å utnytte synergief-
fekter mellom tjenester. Området ligger i tillegg sentralt i forhold til gang/sykkeladkomst for de som 
skal benytte arealene. Tursti må inkluderes i regulering av området. Området forutsetter utbygging av 
forlengelse av Mellomveien med fortau for å ivareta trafikksikker tilgang til området.  
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Samla vurdering offentlig tjenesteyting  
 
Når det gjelder helsehus m.v. er gangavstand til sentrumstilbud svært viktig for livskvaliteten til bebo-
ere/pasienter og dette bør være en viktig lokaliseringsfaktor i tråd med statlig planretningslinje for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanelgging. Det er dessuten svært viktig å legge til rette for å 
samle pleie- og omsorgstjenesten på ett sted for slik å kunne benytte ressursene bedre, dette gjelder 
både ansatte og utstyr.  
 
Fire nye områder for offentlig tjenesteyting er utredet: ved Beinskaret, Gulosmyran, Grønnskaget øst 
for fylkesvegen og Innersian.  
 
 
 

Anbefaling: OT 1, ved Beinskardet, OT 4, Innersian og OT 5 høydebasseng 

 
Beliggenheten til OT 1 vurderes å være svært gunstig for en samlet utbygging innenfor helse- og om-
sorgstjenestene: 

 Området ligger i tilfredsstillende nærhet til sentrum på Midtsian slik at pasienter og beboere 
får lett tilgang til sentrumstilbud. Beliggenheten gjør det enkelt for pårørende å komme på 
”snarvisitt” i forbindelse med at andre gjøremål i sentrum skal utføres.  

 Arealet har utvidelsesmuligheter og vil derfor dekke behovet i lang tid.  

 Utbygging ved Beinskardet oppfattes som naturlig fortetting i sentrum på Sistranda.  

 Da det er stor mulighet for forekomst av marin leire, må dette undersøkes i forbindelse med 
detaljplanleggingen. 

 
Beliggenheten til OT 4 vurderes å være svært gunstig: 

 Området er ikke inneklemt av bebyggelse og vil derfor gi kommunen mulighet for utvidelse 
ved eventuelle fremtidige behov 

 Området er en naturlig utvidelse av sentrumsområdet på Sistranda 

 Området er i nær tilknytning til utbyggingen av Helhetlig idrettspark 

 Sentral i forhold til gang-/sykkel- og kollektivtilbud.  

 Tursti må ivaretas i reguleringplan 
 
Beliggenheten til OT 5 er gitt av dagens plassering. 
Dette er oppgradering og utvidelse av eksisterende høydebasseng for Sistranda.  
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Innspill boliger 

B1  BOLIGFORMÅL DØRVIKAN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 24/10, 24/12 

Forslagsstiller Geir Wærø 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon  

 
Ønsker å regulere eiendommen til boligformål. Det er ikke 
gitt signaler om avgrensning boligområdet. Her vises hele 
eiendommen. 

Dagens bruk Eiendommen er bebygd med enebolig og uthus. Ellers noe 
dyrket mark samt beiteområder, myr og kystlynghei.  

Områdets størrelse og avgrensning Ca. 54 daa.  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og LNFR med åpning for spredt utbygging 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   4,8 daa fulldyrka jord, 18,4 daa innmarksbeite og 16,5 
daa dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Omdisponering av arealene lengst mot øst vurderes 
ikke å ha negative landskapsmessige konsekvenser. 
Eiendommen strekker seg langt vestover inn mot Er-
vikvatnet. Etablering av boliger på den vestre delen av 
eiendommen påvirker et uberørt landskap, som delvis 
består av kystlynghei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det.  

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger 2 km fra sentrumskjernen. Avstanden 
er lang sammenlignet med de fleste andre innspillene, 
men vurderes likevel å være innenfor rimelig gang- og 
sykkelavstand. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regule-
ringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 
fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som har 
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vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kommune 
er i ferd med å forberede sluttbehandling av planen.  
Etablering av boliger i området vurderes ikke å gi ve-
sentlig økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for å legge til rette for attraktive 
leke- og oppholdsarealer for barn.  

Friluftsliv  De vestligste delene av området ligger innenfor et vik-
tig markaområde jf. DN håndbok 25 – 2004 Kartleg-
ging og verdsetting av friluftslivsområder.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået 

Risiko og sårbarhet  Deler av eiendommen har høy aktsomhetsgrad for ra-
don. Før utbygging må dette utredes nærmere. Deler 
av området har løsmassedekke av torv/myr hvor det 
er stor mulighet for marin leire. Storparten av eien-
dommen har et tynt humus/torvdekke der det ikke er 
sannsynlig å finne marin leire. Nærmere vurdering må 
utføres i detaljplanlegging/byggesak. Jf. kap. om 
ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Det er ikke teknisk infrastruktur i området.  
Området ligger relativt nært tilbud/sosial infrastruktur 
på Midtsian. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Attraktive boliger vurderes å bidra positivt med tanke 
på Sistrandas attraktivitet for tilflytting. 

Oppsummering: Av hensyn til landskapet og konsekvenser for friluftsliv, foreslås området redusert til 
den østlige delen. Utbyggingsområdet vil da bli ca 7 daa. Nærmere undersøkelse med tanke på radon 
og kvikkleire må utføres. 

 
  



 
 
 

23 

 

B2  BOLIGFORMÅL ØVRE DEL AV SIVEIEN OG VIDERE NORDOVER/I FORTSETTELSEN 
AV SKARDAVEIEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/43, 22/7 og 22/3 

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Arealet ønskes omregulert til boligformål.  
 
 

Dagens bruk Fulldyrka jord, myr og skog 

Områdets størrelse og avgrensning 34 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og idrettsanlegg 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Den nordlige delen av området omfatter 21,1 daa full-
dyrka mark og 2 daa dyrkbar mark. Jorda er flat og 
lettdrevet. Innenfor gnr/bnr 21/43 langs Siveien finnes 
det ikke dyrket mark. Forslaget berører en del av et 
større et sammenhengende landbruksområde.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Utbyggingen vil fremstå som en naturlig utvidelse av 
eksiterende boligområde sentralt på Sistranda. Det 
bør vurderes hvor langt vestover ny bebyggelse skal 
trekkes, bl.a. av hensyn til Golanskogen.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra 
Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regule-
ringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 
fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som har 
vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kommune 
er i ferd med å forberede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
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Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Deler av innspillet berører Golanskogen som er mye 
brukt til aktiviteter/lek for barn og unge både sommer 
og vinter. Det går dessuten en snarveg/turveg mellom 
Midtsian og Yttersian øst i området, se under frilufts-
liv. 

Friluftsliv  Kommuneplan fra 2009 viser en snarveg/tursti gjen-
nom området, den er videreført i ny kommuneplan. 
Denne må ev. innarbeides i reguleringsplan for bolig-
området. Stien er også viktig for å nå ut til turområ-
dene i Hauan. 

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Det er positivt at området ligger i tilknytning til sen-
trum slik at det er naturlig for myke trafikanter å fer-
des i boliggater. Snarveg/gangveg fra Siveien til Inner-
siveien bør inngå i reguleringsplan. 
Det forutsettes at eksisterende avkjørsel fra fylkesveg 
714 kan benyttes. Utbygd boligområde øst for forsla-
get er ikke regulert og bør også inngå i en framtidig 
reguleringsplan for å sikre atkomstforhold og gang-
veg til sentrum. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Deler av området ligger i et område med stor mulig-
het for marin leire. Nærmere vurdering må utføres i 
detaljplanlegging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger) 
 

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial infrastruktur i 
sentrum.  
Det må påregnes opparbeidelse av teknisk infrastruk-
tur for området, men dette kan sannsynligvis knyttes 
til eksisterende anlegg i tilstøtende områder. Atkomst 
til området for kjørende trafikk forutsettes å skje via 
Mellomveien.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Attraktive og sentrumsnære boligområder vurderes å 
bidra positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet for 
tilflytting. 

Oppsummering: Området har en attraktiv beliggenhet nært sentrumsfunksjonene på Sistranda, og 
slutter seg naturlig til allerede utbygde områder i sør og øst.  
 
Av hensyn til landskapet, dyrka mark og Golanskogen, foreslås området redusert mot vest til totalt å 
omfatte 13,5 daa. Dette medfører at 6 daa dyrka mark omdisponeres. Turveg i øst må innarbeides i 
reguleringsplan. 
Nærmere undersøkelse med tanke på kvikkleire må utføres i fbm. reguleringsplan.  
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B2B UTVIDELSE AV OMRÅDE B2 
Gårds- og bruksnummer 21/9 og 21/43 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen på vegne av grunneier 

 
Innspill  

Ønskes omregulert til boligformål, sammenheng med for-
slag om privat tjenesteyting (se B17B). Grunneier er åpen 
for annen fordeling mellom bolig og «privat tjenesteyting» 
enn inntegnet.  

Dagens bruk Dyrkbar jord, myr og skog 

Områdets størrelse og avgrensning Ca 12,1 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

Oppsummering: Området er i sin helhet tidligere konsekvensvurdert under B2. Det vises derfor til 
disse vurderingene. Boligfelt B2 utvides til å omfatte deler av gnr/bnr 21/9 – 21/43, område B2b. Områ-
det begrenses vestover i flukt med grensen til eksisterende bebyggelse i Øvre Innersian og inkluderer 
også to tilgrensende eiendommer 22/3 og 22/7. Bakgrunnen for denne begrensningen er bygging av 
fotballhallen. Man ønsker ikke å legge til rette for boligbebyggelse for nærme denne. 

 
 
 

B3 A  BOLIGFORMÅL BAK FRØYAHALLEN, HENGER SAMMEN  B3 B 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 211/118 og 21/225.  

Forslagsstiller Einar Steinvik og Stein Terje Eriksen 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Innspillet gjelder to eksisterende boliger beliggende rett 
vest for Frøyahallen. I gjeldende kommunedelplan inngår 
eiendommene i et større areal vist til offentlige bygninger. 
Eierne ønsker boligene tilbakeført til boligformål. 

Dagens bruk Arealet er bebygd med to eneboliger.  

Områdets størrelse og avgrensning 2,3 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig bygning 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold  Ikke relevant. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Tilbakeføring til bolig gjør at det blir en kile med bolig-
formål inne i et område vist til offentlig tjenesteyting. 
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Tilbakeføring gir ingen uheldig landskapseffekt, jf 
også innspill B3 b. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Boligtomtene ligger midt i sentrum med gode mulig-
heter for å gå/sykle fra området. Området er også 
sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært skoleanlegg og svømmehall/id-
rettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger det 
nært turområder og Golanskogen som er viktig om-
råde for barn, jf. Barnetråkk. 

Friluftsliv  Ikke relevant. 

Øvrige folkehelsetema  Ikke relevant. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 
bør avklares før ev. ny bygging i området. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere boliger i sentrum vil bidra til å styrke sentrum og 
vurderes positivt med tanke på Sistrandas attraktivi-
tet. 

Oppsummering: Ingen konkrete behov tilsier at boligene skal opprettholdes til tjenesteyting. 

 
 
 
 

B3 B  BOLIGFORMÅL RÅDHUSGATA 12,  HENGER SAMMEN MED B3 A 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/226   

Forslagsstiller Helge Gåsø 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål på eiendommen 21/226. 
Dette vil kunne danne et sammenhengende boligområde 
langs Mellomvegen sammen med innspill B3 a og B3c.   
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Dagens bruk Tidligere videregående skole. 

Områdets størrelse og avgrensning 8,5 daa  

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig tjenesteyting 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone   Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Ved å omregulere dette sammen med område B3 a til 
boligformål får man et belte med boliger langs Mel-
lomveien øst for barneskolen. Endringen vil ikke gi 
noen negativ effekt på landskapet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært barne/ungdomsskolen og id-
rettsanlegg/svømmehall. Området er beskrevet som 
mørkt i barnetråkkrapporten.  Bedre belysning i områ-
det mellom videregående og skolen er tiltak som vil 
bedre forholdene.  

Friluftsliv  Ikke relevant. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområde. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Den sørlige spissen av område har høy aktsomhets-
grad av radon og bør undersøkes nærmere før ev. ny 
utbygging med tanke på avbøtende tiltak.  
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares før ny bygging. Forøvrig ingen spesielle for-
hold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur. Det er atkomst til tomta fra både 
rådhusgata og Mellomveien.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere boliger i sentrum vil styrke sentrum og vurderes 
positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området ligger i sentrum i tilknytning til eksiterende boligtomter, ingen negative 
konsekvenser. Det er stort behov for sentrumsnære boliger. 
Nærmere undersøkelse med tanke på radon og kvikkleire må utføres før ny utbygging. 
 
Alternativ bruk: Arealet har også vært diskutert med tanke på utvidelse av barne- og ungdomsskolen. 
Kapasitetsproblemer på skolen møtes med: 

 Mer effektiv bruk av skolens arealer. 
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 Utnytte ledig kapasitet på andre skoler – vurdering av dagens skolegrenser. 

 I tillegg settes av område OT 4, Innersian til offentlig eller privat tjenesteyting for å kunne 
møte fremtidens behov for kommunal tjenesteyting. 

 
 
 

B3 C BOLIGFORMÅL NORD FOR  HERREDSHUSET 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/268, 21/288, 21/267  

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Innspillet gjelder arealet på nordsida av Ørndalsveien nord 
for kommunehuset. Frøya kommune ønsker området regu-
lert til boligformål. Dette er i stor grad i tråd med dagens 
bruk av området. På gnr/bnr 21/288 står det i dag en ene-
bolig,  21/268 er bebygd med et større leilighetskompleks, 
mens 21/267 er ubebygd.  
 

Dagens bruk Leilighetsbygg og våningshus. 

Områdets størrelse og avgrensning 8,9 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig bygning 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold  Ikke relevant. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Området har fra før både et leilighetskompleks og et 
våningshus, og ligger i tillegg inntil et utbygd bolig-
område. Omregulering til boligformål vurderes ikke å 
gi negative konsekvenser for landskap og estetikk.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området ligger nært skoleanlegg og svømmehall/ id-
rettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger det 
nært turområder og Golanskogen som er viktig om-
råde for barn, jf. Barnetråkk. 

Friluftsliv  Ikke relevant. 

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområde..  
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Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging, trafikk-
sikkerhet og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 
bør avklares før ev. ny bygging i området. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tomtene kan være attraktivt framtidig. Flere boliger i 
sentrum vil bidra til å styrke sentrum og vurderes posi-
tivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Det er ingen konkrete behov som tilsier at arealet skal opprettholdes til offentlig tje-
nesteyting, og omdisponering til boligformål vurderes å være i tråd med dagens bruk av området. Gitt 
områdets sentrale beliggenhet bør det legges opp til høy utnyttelsesgrad.  Deler av dette er nå omfat-
tet av en egen reguleringsplan. 

 
 
 

B4  BOLIGFORMÅL I FRIOMRÅDE I TILKNYTNING TIL GRØNNSKAGVEIEN 32 
Gårds- og bruksnummer Del av Gnr/bnr 21/15 

Forslagsstiller Hans Anton Grønskag 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker en del av en privat boligeiendom (2,6 
daa) tilbakeført fra offentlig friområde til boligformål.  
Det går ikke fram av innspillet at han ønsker større bygge-
tiltak på eiendommen.  

Dagens bruk Ubebygd del av en tomt 

Områdets størrelse og avgrensning 2,6 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig friområde 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk 
 

  Arealet består av uproduktiv skog, skog med lav boni-
tet og myr. Boligtomta er ikke fraskilt fra eiendom-
men gnr/bnr 21/15 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant  

Strandsone   Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ikke relevant.  
Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke fare for forurensning. Det er ikke registrert for-
urenset grunn. 
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Støy  Ikke relevant.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er en del av et større friområde som knytter 
boligområdet til markaområdet/Hauan. Området er 
ikke en viktig del av denne grønnstrukturen.  

Øvrige folkehelsetema  Ikke relevant. 

Risiko og sårbarhet  Ikke relevant. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Ikke relevant. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Ikke relevant. 

Oppsummering: Eiendommen 21/15 på 12,1 daa er en større eiendom hvor det ikke foreligger regule-
ringsplan. Dette gjelder stort sett hele området mellom kommunehuset og Beinskardet boligfelt. Der-
som det i dette området skulle komme behov for fortetting, vil dette måtte skje etter godkjent regule-
ringsplan. Temaene over vil bli vurdert når ev. utbyggingstiltak blir fremmet i reguleringsplan. 

 
 
 

B5  BOLIGFORMÅL ØST FOR BEINSKARET 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/3 og 20/6 

Forslagsstiller Grunneierne Per Arne Gustad og Per Haugnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneierne av de to eiendommene ønsker området omre-
gulert fra LNFR til boligformål. Dette vil også gi muligheter 
til å etablere ny atkomst til gnr. 20 bnr. 19, som pr. i dag har 
ugunstig atkomst over gnr. 20 bnr. 6.  
Det vises også til at det er flere eiendommer nord for det 
markerte området som har tilsvarende atkomstproblem.  

Dagens bruk Dyrka mark (deler av arealet) 

Områdets størrelse og avgrensning 4,3 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   3,6 daa fulldyrka mark og 0,7 daa dyrkbar mark. Om-
rådet ligger inneklemt mellom boligtomter og veger 
og er lite arronderingsmessig gunstig.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant. 
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Landskap og estetikk  Området er omgitt av boligbebyggelse, men med et 
mer åpent landskap mot øst. Ev. omdisponering til 
boliger vil ikke ha vesentlige negative konsekvenser. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann   Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og vurderes ikke å bidra til 
økt transport. Det er gode muligheter for å gå og 
sykle. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melk-
staden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt regulerings-
plan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra 
Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melkstaden - 
Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan som har 
vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya kommune 
er i ferd med å forberede sluttbehandling av planen. 
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Trafikksikkerhet vurderes som tilfredsstillende med 
trygge veier for myke trafikkanter. Ingen relevans ifht. 
kriminalitetsforebygging og utjevning av helsefor-
skjeller i befolkningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet 

 
Området består av marin strandavsetning med stor 
mulighet for marin leire, dette bør avklares før byg-
ging. Forøvrig ingen spesielle forhold. Jf. kap. om 
ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger sentralt, og har god tilgang til eksiste-
rende sosial/teknisk infrastruktur. Ved å regulere om-
rådet til boligformål kan man løse atkomstproblema-
tikken til g.nr/b.nr 20/6. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere boliger i sentrum vil styrke sentrum og vurderes 
positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Arealet er sentralt beliggende og langt på veg omsluttet av eksisterende boligbebyg-
gelse. Det er velegnet til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på kvikkleire må utføres. 
 
Det er påpekt at flere eiendommer i området rundt har utfordringer med atkomst. Mangler når det 
gjelder felles infrastruktur, som atkomst fra offentlig veg og lekeareal for barn, er typisk for mange 
gamle boligområder som er utbygd uten reguleringsplan. Situasjonen bør vurderes løst gjennom en 
mer omfattende reguleringsplan.  
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B6 A  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN MED B6 B OG B6 C 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr. 19/1   

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 
 
Arealet ligger nord for og inntil område B6 b og c. 

 
 

Dagens bruk Innmarksbeite. 

Områdets størrelse og avgrensning 10,1 daa vest for eksisterende boliger 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   10,7 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. Området er en 
del av et stort område med innmarksbeite. Området 
er åpent og lett å dyrke opp 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning.   

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 
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Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
at det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet 

 

 Et lite område i vest har høy aktsomhetsgrad av radon 
og bør undersøkes nærmere før eventuell utbygging.  
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares i detaljplanleggingen. Jf. kap. om ROS-ana-
lyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på 
kvikkleire må utføres. 

 
 
 

B6 B  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN B6 A OG B6 C 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/9  

Forslagsstiller HDR AS v/ Hallgeir Bremnes  

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 
 
 
 

 

Dagens bruk Innmarksbeite/dyrbar mark 

Områdets størrelse og avgrensning 7,5 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   3,8 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. Området er en 
del av et sammenhengende jordbruksområde. Det er 
kun arealene som ligger lengst unna dagens bebyg-
gelse, som er innmarksbeite.  



 
 
 

34 

 

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone   Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann 
  

 Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy og ligger ikke i et 
støyutsatt område. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår   Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet.  Nedre del av området har høy aktsomhetsgrad for ra-
don og må undersøkes nærmere før utbygging. 
Det er mulighet for marin leire i området, dette bør 
avklares før detaljplanlegging av området. Forøvrig 
ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på 
kvikkleire må utføres. 
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B6 C  BOLIGFORMÅL SØR-RABBEN, HENGER SAMMEN MED B6 A OG B6B 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/20   

Forslagsstiller Terje-Ørnulf Korsnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål. 

Dagens bruk Hovedsaklig innmarksbeite.  

Områdets størrelse og avgrensning 9,9 daa.  
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   5,3 daa innmarksbeite/dyrkbar mark. 

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-

ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-

det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. 

Deler av området ligger i gul støysone. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, ca 1,4 km fra sentrum, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen. Området er også 
sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
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komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået 

Risiko og sårbarhet 

 

 Nedre del av området har høy aktsomhetsgrad for ra-
don og må undersøkes nærmere før utbygging. 
Det er mulighet for marin leire i øvre del av området, 
dette bør avklares ved detaljplanlegging av området. 
Forøvrig ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-ana-
lyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentralt og godt egent til bolig. Nærmere undersøkelse med tanke på 
støy og kvikkleire må utføres. 

 
 
 

B7  BOLIGFORMÅL SØRRABBEN ØST 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/1   
Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Innspillet gjelder boligformål på eiendommen 19/1 vest for 
fylkesveg 714 

Dagens bruk Strandsone, delvis åpen jorddekt fastmark. Det ligger et 
naust i tilknytning til området.  

Områdets størrelse og avgrensning 7,5 daa ved sjøen.  

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   5,3 daa dyrkbar mark. Området ligger i et skrint om-
råde ned mot sjøen  

Naturmangfold 
  

 Det er registrert 17 observasjoner av rødlistearter 
(Norsk rødliste 2010) på området som er lagt inn i 
artsdatabankens artskart.  Registrertingene ligger 
ikke inne i Miljødirektoratets base Arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Det betyr at kvaliteten og/eller 
relevansen på registreringen ikke er god nok.  
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Artene er registrert som næringssøkende og omfatter 
krykkje (sterkt trua), stær (nær trua), sjøorre (nær 
trua), svartand (nær trua), teist (sårbar), tyrkerdue 
(sårbar) og storspove (nær trua). 
Lokaliteten vurderes ikke til å ha en vesentlig verdi for 
de registrerte artene. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Området ligger i sin helhet i strandsonen, det bør ev. 
settes av et område på ca 30 meter langs sjøen til 
grønnstruktur og Sistien 

Landskap og estetikk  Denne delen av strandsonen på Sistranda er preget av 
spredt naustbebyggelse i et åpent landskap. En ut-
bygging vil endre dette. Det er mulig å ha noen boli-
ger her samtidig som den nedre delen av strandsonen 
bevares for allmennheten. Dette forutsetter en særlig 
vektlegging av at bebyggelsen tilpasses omgivelsene.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Store deler av 
området ligger i gul støysone, noe også i rød sone.   

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, vel 1 km fra Midtsian, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen. Området er også 
sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger på sjøsida av fylkesvegen, og beboere 
i området vil måtte krysse fylkesvegen. Ved etablering 
av Sistien, vil en kunne bruke denne til å gå/sykle til 
sentrum. Kryssing av fylkesvegen der det er bygd mil-
jøgate anses ikke som spesielt problematisk .  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette planni-
vået.  

Risiko og sårbarhet  Areal som omfattes av stormflo vil i sin helhet ligge in-
nefor 30 meters-beltet. Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet . 
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Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Det finnes ikke eksisterende kommunalteknisk infra-
struktur i området. Området ligger imidlertid nært so-
sial infrastruktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Området er sentrumsnært og svarer på et ønske om sjønære boliger. De negative 
konsekvensene som er beskrevet ovenfor vil for en stor del la seg løse gjennom avbøtende tiltak.  
Den delen av området som ligger nærmest fylkesvegen er støyutsatt og det vil være behov for avbø-
tende tiltak.  
For å ivareta allmennhetens interesser, jf. også barn og unges bruk av fjæra, bør området redusers og 
avgrenses mot sjøen slik at en får et turdrag/friområde på ca 30 meter her. Det er også foreslått videre-
føring av Sistien fram til Nordhammarvik industriområde. Sistien er i dag er klarert fram til Rabbakaia, 
jf. innspill Turveg 1.. 
 
I sum gir dette et relativt lite areal til boliger. Det er også en ulempe med redusert utsikt for boligen på 
andre siden av veien. I sum gjør dette at dette område ikke bør utbygges. 

 
 
 

B7B: UTVIDELSE AV B7 SØROVER 
Gårds- og bruksnummer 19/9 og 19/20 

Forslagsstiller THM Invest as v/Svein Jarle Midtøy 

 
Innspill 

Innspillet omfatter utvidelse av boligområde B7. Ønskes ut-
bygd til boligformål. 

Dagens bruk Strandsone, delvis åpen jorddekt fastmark.  

Områdets størrelse og avgrensning 4,8 daa ved sjøen.  

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   4,6 daa jorddekt fastmark. Området ligger i et skrint 
område ned mot sjøen.  
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Naturmangfold  Det er registrert 17 observasjoner av rødlistearter 
(Norsk rødliste 2010) på området som er lagt inn i 
artsdatabankens artskart. Registreringene ligger ikke 
inne i Miljødirektoratets base av Arter av nasjonal for-
valtningsinteresse. Det betyr at kvaliteten og/eller re-
levansen av registreringen ikke er god nok. Artene er 
registrert som næringssøkende og omfatter krykkje 
(sterkt trua), stær (nær trua), sjøorre (nær trua), svar-
tand (nær trua), teist (sårbar), tyrkerdue (sårbar) og 
storspove (nær trua).  
Lokaliteten vurderes ikke til å ha en vesentlig verdi for 
de registrerte artene.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Området ligger i sin helhet i strandsonen, det bør ev. 
settes av et område på ca 30 meter langs sjøen til 
grønnstruktur og Sistien. 

Landskap og estetikk  Denne delen av strandsonen på Sistranda er preget av 
spredt naustbebyggelse i et åpnet landskap. En ut-
bygging vil endre dette. Det er mulig å ha noen boli-
ger her samtidig som den nedre delen av strandsonen 
bevares for allmennheten. Dette forutsetter en særlig 
vektlegging av at bebyggelsen tilpasses omgivelsene.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det.  

Støy  Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Store deler av 
området ligger i gul støysone, noe også i rød sone.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært, vel 1 km fra Midtsian, og 
vurderes ikke å bidra til vesentlig økt transport. Det er 
gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 
Dyrvika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til 
Hellesvik. På strekningen Melkstaden – Hammarvik er 
det utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring 
og offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen. Området er 
også sentralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Barnetråkk-rapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger på sjøsida av fylkesveien, og beboere i 
området vil måtte krysse fylkesvegen. Ved etablering 
av Sistien, vil en kunne bruke denne til å gå/sykle til 
sentrum. Kryssing av fylkesveien der det er bygd mil-
jøgate anses ikke som spesielt problematisk. Ingen re-
levans ifht. kriminalitetsforebygging og utjevning av 
sosiale helseforskjeller i befolkningen på dette planni-
vået.  
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Risiko og sårbarhet  Areal som omfattes av stormflo vil i sin helhet ligge in-
nenfor 30-metersbeltet. Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Det finnes ikke eksisterende kommunalteknisk infra-
struktur i området. Området ligger imidlertid nært so-
sial infrastruktur i sentrum. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet.  

Se vurderinger og konklusjon for B7. 

 
 
 

B8  BOLIGFORMÅL VED GARTNERIET, NORD FOR BLÅTT KOMPETANSESENTER 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/3 og 22/7 

Forslagsstiller Riiber eiendom AS 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Arealet ønskes omregulert til boligformål, inklusive naust, 
med friområde langs strandlinja.  

Dagens bruk Strandsone/ dyrka mark med drivhus (ikke i bruk) med til-
hørende parkering, atkomstveg og lagerareal.  

Områdets størrelse og avgrensning 6,5 daa 
Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og idrettsanlegg 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk 
 

  Ca halvparten er fulldyrka mark. Hele området er 
imidlertid dyrkbart. Området er en del av et sammen-
hengende jordbruksområde på nedsiden av fylkesve-
gen. Omdisponering av området vil gi få driftsmessige 
konsekvenser. 

Naturmangfold  Det er registrert fire observasjoner av rødlista arter in-
nenfor område(Svarthalespove sterkt trua, Stær Nær 
trua, Brushane sårbar, Makrellterne sårbar). Registre-
ringene ligger imidlertid ikke inne i arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Dette betyr at kvaliteten og/el-
ler relevansen på registreringen ikke er god nok.   
Boliger i området vurderes til ikke å gi negativ konse-
kvens i forhold til naturmangfold forutsatt at det blir 
bevart en sone ned til sjøen som ikke blir bebygd. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
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Strandsone 
  

 100-meters-beltet her er kartlagt som svært viktig 
strandsone, og sjøområdet er registrert som egnet for 
kiting. Sistien går gjennom området, og bør ev. inn-
passes.  

Landskap og estetikk  Arealet framstår som åpent ned mot sjøen. Selv om 
det finnes bebyggelse i tilstøtende områder, vil en ut-
bygging endre karakteren her.  
Utbygging vil også kunne endre utsiktsforholdene til 
boligene på motsatt side av fylkesvegen.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Området må undersøkes for forurenset grunn 
(på grunn av drivhuset).  

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy. 
Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen er noe støyutsatt (gul støysone strekker seg nes-
ten halvvegs mellom vegen og sjøen)  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er svært sentrumsnært, og vurderes ikke å 
bidra til økt transport. Det er gang- sykkelveg langs fv. 
714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det foreligger vedtatt 
reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fylkes-
veg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strekningen Melk-
staden - Hammarvik er det utarbeidet reguleringsplan 
som har vært til høring og offentlig ettersyn. Frøya 
kommune er i ferd med å forberede sluttbehandling 
av planen. Området er også sentralt i forhold til kol-
lektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Barnetråkkrapporten sier at fjæra på Sistranda er noe 
brukt av barn og unge. 

Friluftsliv  Deler av området ligger i et svært viktig friluftsom-
råde.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som ne-
gativt at området ligger på sjøsida av fylkesvegen, slik 
at bosatte i området vil måtte krysse fylkesvegen. Ved 
utvikling av Sistien, vil en kunne ferdes på denne til 
sentrumskjernen for så å krysse fylkesvegen der den 
er ombygd til miljøgate.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet  Nedre del av området er utsatt for stormflo, jf. hen-
synssone på plankartet Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger).  

 God tilgang til sosial infrastruktur.  
Det må påregnes ny teknisk infrastruktur til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv   Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet.  
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Oppsummering: Det er positivt med sentrumsnære boliger og flere av de negative konsekvensene lar 
seg løse med avbøtende tiltak, f.eks. støy og forurensning. Alternativ bruk av område er etablering av 
Folkepark (jf. innspill F1og fastsatt Planprogram) kombinert med tilrettelegging for kiting, men etter 
at det heller satses på Museumsparken bør område forbli LNFR.. 

 
 
 

B9  BOLIGFELT STRANDHEIM 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/9 

Forslagsstiller Judith Liaøy Eriksen 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker boligformål på eiendommen. Det er ikke 
oppgitt hvor mye av eiendommen som ønskes omregulert. 
 

Dagens bruk Utmark 

Områdets størrelse og avgrensning 44 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Området består av mark som ikke egner seg til jord- 
eller skogbruk.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk 
  

 Eiendommen strekker seg langt opp i det åpne 
heilandskapet som omgir Sistranda. En eventuell be-
byggelse opp mot Rabbaheia vil bli eksponert over et 
større område. Området videre innover består av en 
viktig landskapstype med kystlynghei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy. Eksisterende bo-
liger i området ligger innenfor gul støysone. Ev. boli-
ger på platået over disse, vil ikke bli støyutsatt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er ca 2 km fra sentrum på Midtsian. Det er 
gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyr-
vika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Helles-
vik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
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utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen. Flere boliger i om-
rådet vil ikke bidra til vesentlig økt transport. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for å legge til rette for attraktive 
leke- og oppholdsarealer for barn. 

Friluftsliv  Øvre deler av området er registrert som viktig frilufts-
område Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikdalen. 

Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som po-
sitivt at området ligger på vestsida av fylkesvegen, slik 
at bosatte i området ikke må krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet  I deler av området er det høy aktsomhet for radon. 
Før utbyggig må dette undersøkes nærmere. Områ-
det har stor mulighet for marin leire. Jf. kap. om ROS-
analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2 
km fra sentrum og har dermed god tilgang til sosial 
infrastruktur.  
 
Området ligger på et høyere terrengnivå enn boligene 
mot fylkesvegen, med en markert skrent ned mot 
disse. Det vurderes som teknisk krevende å føre fram 
en atkomstveg med tilfredsstillende stigningsforhold 
via området med eksisterende boliger. Ny avkjørsel vil 
måtte plasseres lenger sør (mellom boligene på 
Strandheim og avkjørsla til gravplassen), og det må 
følgelig påregnes en forholdsvis lang atkomstveg over 
flere naboeiendommer fram til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Hensynet til landskap/estetikk og friluftsliv tilsier at en eventuell omdisponering bør 
avgrenses til nedre del av eiendommen, i tilknytning til eksisterende boliger ved fylkesvegen. Det vil 
imidlertid være teknisk krevende å etablere atkomst til området gjennom det eksisterende boligområ-
det mot fylkesvegen.  
 
Det er også i planprogrammet pekt på at området innover Hauan skal opprettholdes som viktig land-
skapstype kystlynghei.  
 
Områdets attraktivitet vil kunne svekkes av Nordhammervik industriområde. Både utsikt, støy og næ-
ringstrafikk vil bidra til dette. 
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B10  BOLIGFELT GNR/BNR 27/8 MELLOM KONGENSTJØNNA OG ERVIKA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 27/8 

Forslagsstiller Jorunn Halfrid Ervik 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Grunneier ønsker boligformål på eiendommen. Deler av ei-
endommen ligger utenfor planområdet til kommunedelpla-
nen.  
 

Dagens bruk Utmark 

Områdets størrelse og avgrensning 8,3 daa innenfor planområdet, totalt 15,9 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Området består av mark som ikke egner seg til jord- 
eller skogproduksjon; myr og impediment (ikke driv-
verdig) skog. 

Naturmangfold  En mindre del av området i vest (0,4 daa) ligger innen-
for en viktig naturtypelokalitet med rikmyr. Utbygging 
av område vil kunne virke noe negativt på naturtype-
lokaliteten dersom det blir drenert i området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 
Landskap og estetikk 
  

 Eiendommen strekker seg langt opp i det åpne 
heilandskapet som omgir Sistranda. Det ligger en bo-
ligeiendom på tilvarende høyde som nedre del av ei-
endommen, men det finnes ikke bebyggelse lenger 
opp i landskapet på tilstøtende eiendommer.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke føre til økt støy, og området er 
ikke støyutsatt.   

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger ca 2,6 km fra sentrum på Midtsian. 
Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 
Dyrvika. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til 
Hellesvik. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er 
det utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring 
og offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å 
forberede sluttbehandling av planen. Et mindre antall 
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boliger i området vil ikke bidra til vesentlig økt trans-
port. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for lek og aktivitet. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser innenfor 
området. 

Øvrige folkehelsetema, bl.a. 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger i ca. 2,6 km fra skole- og idrettsan-
legg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. Det er gang- 
og sykkelveg langs fylkesvegen fra Ervika til Sist-
randa, og videre til Nordhammarvika.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 

Risiko og sårbarhet  I deler av området er det høy aktsomhet for radon. 
Før utbyggig må dette undersøkes nærmere.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2,6 
km fra sentrum. Dette er relativt stor avstand sam-
menlignet med øvrige innspill. 
Området er ikke tilrettelagt med teknisk infrastruktur 
og det vurderes som krevende å føre fram en at-
komstveg med tilfredsstillende stigningsforhold.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området ligger noe usentralt, men vil styrke sentrum 
på Sistranda.  

Oppsummering: Hensynet til landskap/estetikk og arrondering av bebygd areal mot natur-/friluftsområdene 
tilsier at området ikke bør bygges ut. Omdisponering vil "ta hull på" nye områder for utbygging forholdsvis langt 
fra sentrum. Jf. også at det i planprogrammet er pekt på at området innover Hauan skal opprettholdes som vik-
tig landskapstype kystlynghei.  En utbygging vil også kunne virke noe negativt på forekomsten av rikmyr. 
 
Det er relativt langt til sentrum med sosiale/kulturelle tilbud. Det vil også være krevende, både teknisk og kost-
nadsmessig, å etablere atkomst til området. 

 
 
 

B11 BOLIGFELT MELLOM SIHOLMEN OG FREDAGSVIKA, SES I SAMMENHENG MED 
B11B OG B11C 
Navn, gårds- og bruksnummer 24/3, 24/35, 24/18 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 

Forslaget gjelder boligformål på sjøsida av fylkesvegen i 
området mellom Siholmen og Fredagsvika.  
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Utsnitt: gjeldende plansituasjon 

Dagens bruk Ubebygde områder, foruten én bolig på gnr. 24 bnr 18. 

Områdets størrelse og avgrensning 15,5 daa 
Formål i kommuneplanens arealdel LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.   Innenfor gnr. /bnr. 24/3 og 24/35 er 4,2 daa er regi-
strert som innmarksbeite (AR50). Dette er små lapper 
av landbruksjord som ligger mellom bergknauser, og 
som er tungdrevne arealer. 

Naturmangfold. 
 

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag.  Det går et vannsig gjennom området, fra myrområdet 
på vestsida ev vegen og ned til sjøen. Det er ikke regi-
strert særskilte verdier i tilknytning til dette. 

Strandsone. 
 

 Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf pbl § 1-8 ikke tillatt med andre tiltak enn 
fasadeendringer i området  

Landskap og estetikk.  Landskapet i området er småkupert og i liten grad be-
bygd. Det ser ikke ut til at hele området egner seg for 
utbygging ut fra terrengmessige forhold. Eksponering 
mot sjøen vil avhenge av utbyggingsform og husplas-
sering. Dette må vurderes i reguleringsplan. 

Kulturminner og kulturmiljø.  Ingen registreringer 

Forurensning: luft, jord og vann.   Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy. 
  

 Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen ligger i gul støysone jf. støyvarselkart (Statens 
vegvesen).  

Sammenheng arealbruk og transportbehov. 

 
 Det er gang- sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden til 

Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sentrums-
kjernen på Midtsian, og omdisponering til boligformål 
vurderes ikke å føre til vesentlig økt transportbehov.   

TEMA- SAMFUNN   
Barn og unges oppvekstvilkår. 
 

 En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgitte 
forhold for tilrettelegging for barns leik og godt bo-
miljø.  

Friluftsliv.  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  

Øvrige folkehelsetema.  

 
 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  

Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner.  
I et trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe 
negativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkes-
vegen for å bruke gang- sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skoleveg. 
 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået. 
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Risiko og sårbarhet. 
 

 Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred el-
ler stormflo. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidd gang- 
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i områ-
det kan benytte seg av eksisterende sosial infrastruk-
tur i sentrum.  
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i områ-
det, området er dermed relativt kostbart å bygge ut.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv. 
 

 Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/ sjø-
tilknytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtil-
budet. 

Oppsummering: Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet fra sjøen, et belte på om lag 25 meter 

nederst mot sjøen er avsatt til LNFR. Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området egner seg for 

utbygging. Dette vil kunne gi mindre boligklynger med grøntområder i mellom. Atkomst til området ser ut til å 

kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/18.  

Det er ikke registrert verdier knyttet til naturmangfold eller kulturminner/-miljø i området. Ved regulering av 

området må det særlig legges vekt på: 

 Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å dempe ekspone-

ringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på. 

 Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengelighet til sjøarealene.  

 Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- og sykkelve-

gen. 

 Vurdere behov for støyreduserende tiltak.   

 
 
 

B11 B SJØNÆRE BOLIGER FRA SIHOLMEN TIL FREDAGSVIKA 
Gårds- og bruksnummer Deler av 23/7, samt 23/8.  

Forslagsstiller 
 

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen as på vegne av Frøy 
eiendom  
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Innspill  

Ønsker å omregulere til boligformål. Ses i sammenheng 
med forslag til utbygging av sjøhus/naust, for en samlet ut-
bygging. (Se naust 2)  

Dagens bruk Ubebygd strandsone. Avgrenset av fylkesvei og sjø.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 11,6 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Ikke relevant  

Naturmangfold  Ikke registrert særskilt viktige naturverdier i området.  

Vann og vassdrag   Ingen registrerte  

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf PBL § 1-8 ikke tillatt med tiltak 

Landskap og estetikk  Landskapet i området er småkupert og ubebygd. Det 
ser ikke ut til at hele området egner seg til utbygging 
ut fra terrengmessige forhold. Eksponering mot sjøen 
vil avhenge av utbyggingsfom og husplassering.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer 

Forurensning: luft, jord og vann  Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 
Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  

Støy  Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen ligger i gul støysone, jf støyvarselkart (SVV) 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv.714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sen-
trums-kjernen på Midtsian, og omdisponering til bo-
ligformål vurderes ikke å føre til vesentlig økt trans-
portbehov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgitte 
forhold for tilrettelegging for barns leik og godt bo-
miljø.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  
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Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. I et 
trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe ne-
gativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkesve-
gen for å bruke gang- og sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skoleveg. Samtidig kan det tenkes en 
utbygging av intern gangvei/sti langs planlagt sjø-
hus/naustbebyggelse, som ender på Siholmen. Her er 
det fotgjengerovergang til gang- og sykkelvei, samt at 
Sistien vil ha sitt utløp her.  
Ingen relevans i forhold til kriminalitetsforebygging 
og utjevning av helseforskjeller i befolkningen på 
dette plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet  Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred el-
ler stormflo. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidet gang- 
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i områ-
det kan benytte seg av eksisterende sosial infrastruk-
tur i sentrum. 
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i områ-
det.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/sjøtil-
knytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtilbu-
det.  

Oppsummering: Området ligger sammen med område B11 og B11c i sin helhet innenfor 100-meters-
beltet fra sjøen. Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området egner seg for utbygging. 
Dette vil kunne gi mindre boligklynger med grøntområder i mellom. Sammen med utbygging av sjø-
hus/naust ved Siholmen vil dette utgjøre et samlet utbyggingsområde som knyttes mot funksjoner på 
Siholmen. Det anbefales at det utarbeides en samlet reguleringsplan for området fra Fredagsvika til 
Siholmen. Atkomst til området ser ut til å kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/18. 
Det er ikke registrert verdier knyttet til naturmangfold eller kulturminner/-miljø i området. Ved regule-
ring av området må det legges særlig vekt på: 

 Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å dempe 

eksponeringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på. 

 Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengelighet til sjøarealene. 

 En trafikksikker samlet avkjørsel for området i sin helhet 

 Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- og 

sykkelvegen på oversiden av fylkesveien. 

 Legge til rette for gangvei/sti på nedsiden av fylkesveien for å knytte boligområdet til sjø-

hus/naustutbygging på Siholmen. Dette vil gi tilgang til gangfelt ved Siholmen, samt Sistien 

fra boligområdet. 

 Vurdere behov for støyreduserende tiltak. 
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B11 C BOLIGOMRÅDE FRA SIHOLMEN TIL FREDAGSVIKA 
Gårds- og bruksnummer 24/11 

Forslagsstiller Tommy Hammer og Anna Grønskag 

 
Innspill  

Ønsker hele sin eiendom (på begge sider av veien) regulert 
for boligbygging 

Dagens bruk Spredt bebygd med små landbruksarealer 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 18 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Nedenfor fylkesveien: 0,6 fulldyrka jord, 2,7 innmarks-
beite.  
Overfor fylkesveien: 0,6 fulldyrka jord og skog.   

Naturmangfold  Ingen registrerte verdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf. PBL § 1-8 ikke tillatt med andre tiltak enn 
fasadeendringer i området.  

Landskap og estetikk  Landskapet i området er småkupert og ubebygd. Det 
ser ikke ut til at hele området egner seg til utbygging 
ut fra terrengmessige forhold. Eksponering mot sjøen 
vil avhenge av utbyggingsform og husplassering.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for foruren-
sing. Det er ikke registrert forurenset grunn i området.  

Støy  Den delen av området som ligger nærmest fylkesve-
gen ligger i gul støysone, jf støyvarselkart (SVV) 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 1,5 km fra sen-
trumskjernen på Midtsian, og omdisponering til bolig-
formål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transport-
behov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode naturgitte 
forhold for tilrettelegging for barns leik og godt bo-
miljø.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. I et 
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trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe ne-
gativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkesve-
gen for å bruke gang- og sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skoleveg. Samtidig kan det tenkes en 
utbygging av intern gangvei/sti langs planlagt sjø-
hus/naustbebyggelse, som ender på Siholmen. Her er 
det fotgjengerovergang til gang- og sykkelvei, samt at 
Sistien vil ha sitt utløp her.  
Ingen relevans i forhold til kriminalitetsforebygging 
og utjevning av helseforskjeller i befolkningen på 
dette plan-nivået. 

Risiko og sårbarhet  Høy aktsomhet for radon. Ingen fare for ras, skred el-
ler stormflo.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,5 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidet gang- 
sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i områ-
det kan benytte seg av eksisterende sosial infrastruk-
tur i sentrum. 
Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur i områ-
det. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/sjøtil-
knytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtilbu-
det.  

Oppsummering: Området nedenfor fylkesveien vil sammen med B11 og B11b utgjøre et sammen-
hengende utbyggingsområde, og inkluderes i høringsforslaget. Området overfor fylkesveien inklude-
res ikke.  
Området ligger sammen med område B11 og B11c i sin helhet innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. 
Terrenget er småkupert og det ser ikke ut til at hele området egner seg for utbygging. Dette vil kunne 
gi mindre boligklynger med grøntområder i mellom. Sammen med utbygging av sjøhus/naust ved 
Siholmen vil dette utgjøre et samlet utbyggingsområde som knyttes mot funksjoner på Siholmen. Det 
anbefales at det utarbeides en samlet reguleringsplan for området fra Fredagsvika til Siholmen. At-
komst til området ser ut til å kunne løses ved grensa mellom 24/35 og 24/18. 

Det er ikke registrert verdier knyttet til naturmangfold eller kulturminner/-miljø i området.  
Ved regulering av området må det legges særlig vekt på: 

 Utsikt og landskapsmessig eksponering. Det kuperte landskapet vil kunne bidra til å 

dempe eksponeringen av bebyggelsen samtidig som utsikt tas vare på. 

 Allmennhetens interesser, inkludert god tilgjengelighet til sjøarealene. 

 En trafikksikker samlet avkjørsel for området i sin helhet 

 Et trafikksikkert krysningspunkt på fylkesvegen for gående og syklende som skal nå gang- 

og sykkelvegen på oversiden av fylkesveien. 

 Legge til rette for gangvei/sti på nedsiden av fylkesveien for å knytte boligområdet til sjø-

hus/naustutbygging på Siholmen. Dette vil gi tilgang til gangfelt ved Siholmen, samt Sis-

tien fra boligområdet. 

 Vurdere behov for støyreduserende tiltak. 
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B12 BOLIGFELT I FORLENGELSEN AV BEINSKARDET, NED MOT SJØEN 
Navn, gårds- og bruksnummer Deler av 20/4, 20/11, 20/9, 20/13, 20/2, 20/7, 20/3, 20/20, 

20/17, 20/6, 21/18, 21/19, 21/3, 21/27 og 21/65 

Forslagsstiller Bjørnar Johansen 

 
Utsnitt: innspill 

Forslaget gjelder boligformål på sjøsida av fylkesvegen i 
forlengelsen av Beinskardet. Vises som skravert felt i kart-
utsnittet. Det beskrives ønske om lavblokkbebyggelse.  

Dagens bruk Delvis bebygd område med eneboliger og naust. Landbruk. 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 25,1 daa. Avgrenset mot fylkesveien i vest og sjø i øst. 

Formål i kommuneplanens arealdel LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.   20,3 fulldyrka jord.  
Området består i hovedsak av fulldyrka mark med be-
byggelse. Hver teig er i seg selv liten. Området utgjør 
et sammenhengende jordbruksareal med høy kvalitet.  

Naturmangfold. 
 

 I naturbasen oppgis observasjon av art med særlig 
stor forvaltningsinteresse; Storspove. Denne står opp-
ført som sårbar på Norsk rødliste 2015. Landskap som 
Storspoven oppholder seg, er under nedbygging in-
nenfor planområdet.  

Vann og vassdrag.  Ikke relevant. 

Strandsone. 
 

 Området ligger i sin helhet innenfor strandsonen. En 
åpning for boligbygging vil medføre privatisering på 
en sentral del av planområdet. I verdsetting av frilufts-
områder er området vedsatt som et svært viktig om-
råde. Strandsonen er i Barnetråkk et viktig område for 
aktivitet blant barn og unge.  

Landskap og estetikk.  Området har et kysthistorisk særpreg med smale ei-
endomsteiger, landbruk og spredt naustbebyggelse. 
Området inviterer til nærhet og utsyn til havet, og er 
en del av Sistrandas identitet. Området er en av de 
siste større åpne grøntområdene ned mot sjø innenfor 
planområdet og derfor særlig viktig å bevare. Utbyg-
ging vil også påvirke bakenforliggende bebyggelses 
utsiktsforhold.  

Kulturminner og kulturmiljø.  I området er det i Askeladden markert ett kultur-
minne: id 16453; Bekkaskaget. Det er funnet et red-
skap fra steinalderen.  

Forurensning: luft, jord og vann.   Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 
Arealbruk i seg selv vil ikke medføre økt forurensning. 

Støy. 
  

 Området ligger innenfor gul sone i SVV støykart. Fo-
reslått utbygging medfører ikke økt støy.  
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Sammenheng arealbruk og transportbehov. 

 
 Området ligger sentralt innenfor planområdet med 

gode muligheter til å gå/sykle til jobb/skole/fritidsakti-
viteter, samt i nærheten av kollektivtransport. 

TEMA- SAMFUNN   

Barn og unges oppvekstvilkår. 
 

 I Barnetråkk-undersøkelsen er Sistrandsfjæra bemer-
ket som et viktig område for barn og unges lek og ak-
tivitet. 

Friluftsliv.  I lokal kartlegging av friluftsområder er området mer-
ket som svært viktig område; Fjære, nærområde for 
barnehage og skoler.  

Øvrige folkehelsetema.  

 
 I forhold til avkjørsel kan man benytte eksisterende 

avkjørsel. Man må krysse fylkesveien for å nå gang- og 
sykkel, noe som vurderes negativt i et trafikksikker-
hetsperspektiv. På dette plannivået er kriminalitetsfo-
rebygging, universell utforming og utjevning av helse-
forskjeller i befolkningen på dette plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet. 
 

 Nedre del av området er utsatt for stormflo, jf. hen-
synssone på plankartet. Det er mulighet for marin 
leire, dette bør avklares ved detaljplanlegging av om-
rådet. Området ligger innenfor moderat til lav akt-
somhetsgrad i Nasjonalt aktsomhetskart for radon. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 God tilgang til sosial infrastruktur. Det må påregnes 
oppgradering av teknisk infrastruktur til området.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv. 
 

 Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering:  

Tas ikke til følge.  

I planprogram vedtatt 26.08.2015 trekkes strandsonen fram som et område som bør forvaltes med 

omhu. Sistranda har historisk sett et særskilt kystlandskap. Samtidig skal det vurderes sjønære bo-

ligområder. Det skal tas hensyn til grøntarealer ved fortetting av boligområder.  

Innspillet omhandler et område innenfor strandsonen som er regulert til LFNR. Arealet benyttes nå 

til landbruk, med fulldyrket jord av god kvalitet. Området er et relativt stort sammenhengende 

grøntområde i strandsonen. Sistrandsfjæra har gjennom Barnetråkk-undersøkelsen blitt trukket 

fram som et viktig aktivitetsområde for barn og unge. Med sin sentrale beliggenhet er dette en ak-

tuell problemstilling for området. Området har et karakteristisk kystlandskapspreg og er relativt 

flatt. Utbygging av dette området vil kunne påvirke utsiktsforhold for bakenforliggende boliger. På 

bakgrunn av dette tas innspillet ikke til følge. 

 
 
 

B13 BOLIGOMRÅDE TUVNESET 
Gårds- og bruksnummer 27/4 og 27/14 

Forslagsstiller Torbjørn Hammernes, på vegne av grunneiere 
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Innspill  

Ønskes regulert til boligområde.  

Dagens bruk Fraflyttet landbrukseiendom, senere år benyttet som fri-
tidsbolig.  

Områdets størrelse og avgrensning  15,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   6 daa fulldyrka jord, 3,6 daa innmarksbeite. Området 
er ikke en del av et større sammenhengende jord-
bruksareal.  

Naturmangfold  Ingen registrerte funn. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor strandsonen. Om-
rådets beskaffenhet tilsier at man vil få lav utnytting 
av et større område i strandsonen, noe som vil med-
føre privatisering.  

Landskap og estetikk  Eventuell begrenset og spredt boligbygging ser ikke ut 
til å påvirke landskapstypen i særlig grad. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken i seg selv vil ikke medføre forurensning. 

Støy  Området mot fylkesvei 714 ligger innenfor gul sone i 
SVVs støykart. Arealbruken i seg selv medfører ikke 
økt støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger ca 1,7 km  fra sentrumsfunksjoner, 
skole og arbeidsplasser. Det er gang- og sykkelvei 
langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyrvika.  Arealbruken i 
seg selv vurderes ikke å bidra til vesentlig økt trans-
port.  Man må krysse fylkesveien for å nå gang- og syk-
kelvei.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 
unge til leik og opphold. Området har gode forutset-
ninger for å kunne bli et godt oppvekstmiljø for barn- 
og unge.  
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Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i området.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger i gang- og sykkelavstand fra skole- og 
idrettsanlegg, samt øvrige sentrumsfunksjoner. I et 
trafikksikkerhetsperspektiv, vurderes det som noe ne-
gativt at bosatte i området vil måtte krysse fylkesve-
gen for å bruke gang- og sykkelvegen til sentrum. 
Dette er også skolevei. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av sosiale helseforskjeller i befolkningen på dette 
plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet  Store deler av området ligger innenfor hensynssone 
for flom. Aktsomhetsgrad for radon er høy.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 om lag 
1,7 km fra sentrumskjernen. Det er opparbeidet gang- 
og sykkelveg og det ligger til rette for at beboere i om-
rådet kan benytte seg av eksisterende sosial infra-
struktur i sentrum.  
Det er bebyggelse i området med teknisk infrastruk-
tur.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området vil kunne utgjøre et annerledes botilbud enn 
områdene i sentrum, særlig med tanke på natur/sjøtil-
knytning. Slik bidrar det til mer variasjon i boligtilbu-
det.  

Oppsummering: Tas ikke til følge. 
Tiltaket vil til tross for utvidelse av området, gi en liten utnyttelse på bakgrunn av at store deler lig-
ger innenfor aktsomhetsområdet for flom. Terrengmessig er det også utfordrende og vil gi en liten 
utnyttingsgrad av området. Området ligger i sin helhet innenfor strandsonen.  
 
Området er behandlet som dispensasjon senere og er derfor tatt ut av KDP-prosessen. 
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B14 BOLIGOMRÅDE ERVIKA 
Gårds- og bruksnummer 24/20, samt 24/4, 24/23, 24/32 og 24/33 

Forslagsstiller Jan Olav Mathisen og Wenche Mathisen 

 
Innspill 

Området ønskes regulert til boligformål. 

Dagens bruk Spredt boligbebyggelse, noe jordbruk.  

Områdets størrelse og avgrensning  14,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,6 daa fulldyrka jord, 0,9 innmarksbeite. 

Naturmangfold  Ingen registreringer. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone  Ikke relevant. 

Landskap og estetikk  Åpning for boligformål, vil ikke påvirke landskapet i 
forhold til dagens bruk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registrert forurenset grunn. Arealbruken vil ikke 
føre til økt forurensning.  

Støy  Området er ikke støyutsatt. Arealbruken vil ikke med-
føre støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 2,3 km fra sen-
trumskjerne på Midtsian, og omdisponering til bolig-
formål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transport-
behov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for lek og aktivitet.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser innenfor 
området.  

Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger ca 2,3 km fra skole- og idrettsanlegg, 
samt øvrige sentrumsfunksjoner. Det er gang- og syk-
kelveg langs fylkesvegen fra Ervika til Sistranda, og vi-
dere til Nordhammarvika. 
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av helseforskjeller i befolkningen på dette plan-
nivået.  
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Risiko og sårbarhet  Området er ikke flom- eller stormfloutsatt. I Nasjonalt 
radonkart ligger området i høy og usikker aktsom-
hetssone.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2,3 
km fra sentrum. Det er relativt stor avstand sammen-
lignet med andre innspill. Området er tilrettelagt med 
teknisk infrastruktur.    

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området ligger i utkant av planområdet, men vil 
styrke sentrum av Sistranda.  

Oppsummering:  
Tas ikke til følge.  
I området Ervika blir det videreført flere LFNR B-områder fra forrige kommunedelplan som åpner for 
spredt utbygging. Rådmannen ønsker at disse områdene videreføres og utbygges før det åpnes for 
nye boligområder i Ervika. Det legges i tillegg inn planbestemmelse som ivaretar eksisterende boliger i 
LFNR-områder sitt ønske om gjenreisning, påbygg, tilbygg og underbygg.  
 

 
 
 

B 15 BOLIGOMRÅDE RABBEN 
Gårds- og bruksnummer 19/6 og 19/12 

Forslagsstiller Advokatfirma Stokholm Svendsen AS på vegne av grunnei-
ere 

 
Innspill  

Området foreslås regulert til boligområde. 

Dagens bruk Fulldyrka jord og skog 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 25 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LFNR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  22,1 daa fulldyrka jord. 
Området består av to smale teiger. Området er en del 
av et sammenhengende område med landbruksjord 
som strekker seg fra Sørrabben til Nordrabben.  
Området med dyrkbar jord er et flatt og skogkledd 
område som er nokså lett å dyrke opp.  

Naturmangfold 
  

 Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
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Strandsone  Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil åpne et nytt område for utbygging i ytter-
kanten av det som oppleves som sentrum. For å få et 
kompakt og tydelig sentrum er det viktig å fylle rele-
vante tomme arealer innenfor sentrumsområdet. Det 
vurderes imidlertid som positivt at en eventuell utbyg-
ging legger seg inntil dagens avgrensning av tettste-
det dersom sentrumsområdet må utvides. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn i området. 

Støy 
  

 Arealbruken medfører ikke økt støy.  
Området er ikke støyutsatt. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Beboere  kan gå/sykle til jobb/skole/fritidsaktiviteter 
da området ligger svært sentralt. Det er gang- sykkel-
veg langs fv. 714 fra Melkstaden til Dyrvika. Det fore-
ligger vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
langs fylkesveg 714 fra Dyrvika til Hellesvik. På strek-
ningen Melkstaden - Hammarvik er det utarbeidet re-
guleringsplan som har vært til høring og offentlig et-
tersyn. Frøya kommune er i ferd med å forberede 
sluttbehandling av planen.  
Området er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser i områ-
det. Området ligger nærme etablerte turstier som vil 
kunne benyttes av beboere i området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter til å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger på «sentrumsiden» av fylkesvegen for 
å komme til sentrum, og det er ikke nødvendig å 
krysse fylkesvegen for å komme til sentrum. På dette 
plannivået har det ingen relevans ifht. kriminalitetsfo-
rebygging, trafikksikkerhet og utjevning av helsefor-
skjeller i befolkningen. 

Risiko og sårbarhet 
 

 Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormflo, 
steinsprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplan-
legging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger) 
  

 Området ligger nært veg og øvrig kommunalteknisk 
infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet.  

Oppsummering: Rådmannen frarår og legge til rette for boligbygging i området på dette tids-

punkt.  Bakgrunnen er at dette er et sammenhengende landbruksareal. Fylkesmannen som 
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landbruksmyndighet har også i sin uttalelse etter 1.gangs høring meldt at de vil komme med 

innsigelse mot bruk av området med begrunnelse i nasjonalt jordvern.  

 

B16 BOLIGEIENDOM I ERVIKA 
Gårds- og bruksnummer 27/11 

Forslagsstiller Lena Skagen, Åge Skagen og Nina Skagen 

 
Innspill  

Ønsker å regulere eiendommen til boligformål. 

Dagens bruk  Fulldyrka jord med boligbebyggelse. Del av et større sam-
menhengende landbruksareal 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 11,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk    3,2 daa fulldyrka jord  og 0,7 utmarksbeite 

Naturmangfold   Ingen registreringer 

Vann og vassdrag  Det går en bekk gjennom området; Ervikelva. Ikke 
omtalt i NVE-atlas. Står omtalt under risiko for å ikke 
oppfylle vilkår i Vanndirektivet i Vann-nett.  

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Området består av spredt bebyggelse med landbruks-
virksomhet. Omregulering vil ikke ha vesentlig påvirk-
ning av landskap og estetikk. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer  
Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registrert forurenset grunn. Arealbruken vil ikke 

føre til økt forurensning. 

Støy  Området er ikke støyutsatt. Arealbruken vil ikke med-
føre støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714 fra Melkstaden 
til Dyrvika. Området ligger om lag 2,3 km fra sen-
trumskjernen på Midtsian, og omdisponering til bolig-
formål vurderes ikke å føre til vesentlig økt transport-
behov. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Områdets karakter tilsier at det er 
gode muligheter for lek og aktivitet.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser innenfor 
området.  
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Øvrige folkehelsetema  Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder. 
Området ligger ca 2,3 km fra skole- og idrettsanlegg, 
samt øvrige sentrumsfunksjoner. Det er gang- og syk-
kelveg langs fylkesveien fra Ervika til Sistranda, og vi-
dere til Nordhammarvika.  
Ingen relevans ifht. kriminalitetsforebygging og utjev-
ning av sosiale helseforskjeller i befolkningen på dette 
plan-nivået.  

Risiko og sårbarhet  Ervikelva har unntaksvis hatt høy vannføring i perio-
der med mye nedbør. Lavt til moderat radon-nivå. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til fylkesveg 714 og ca 2,3 
km fra sentrum. Det er relativt stor avstand sammen-
liknet med andre innspill. Området er tilrettelagt med 
teknisk infrastruktur.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Området ligger i utkant av planområdet, men vil 
styrke sentrum av Sistranda.  

Oppsummering: Tas ikke til følge. 
I området Ervika blir det videreført flere LFNR B-områder fra forrige kommunedelplan som åpner for 
spredt utbygging. Rådmannen ønsker at disse områdene videreføres og utbygges før det åpnes for 
nye boligområder i Ervika. Det legges i tillegg inn planbestemmelse som ivaretar eksisterende boliger i 
LFNR-områder sitt ønske om gjenreisning, påbygg, tilbygg og underbygg.  
 

 
 
 

B17 BOLIG VED HERREDSHUSET 
Gårds- og bruksnummer 21/100 

Forslagsstiller Alma Midtsian 

 
Innspill 

Ønsker eiendommen omregulert til boligformål. Eiendom-
men er i kommunedelplan fra 2009 satt av til offentlig eller 
privat tjenesteyting. Innspillet konsekvensutredes derfor 
som nytt innspill.   

Dagens bruk Boligeiendom med enebolig i et etablert boligområde.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 1,6 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Offentlig eller privat tjenesteyting 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold   Ikke relevant 

Vann og vassdrag   Ikke relevant 

Strandsone   Ikke relevant 
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Landskap og estetikk  Tilbakeføring til boligformål gir ingen uheldig land-
skapseffekt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Det er ikke registrert forurenset grunn i områ-
det. 

Støy  Foreslått arealbruk samsvarer med dagens situasjon 
og vil ikke medføre økt støy. Området er ikke støyut-
satt. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Boligtomten ligger midt i sentrum med gode mulighe-
ter for å gå/sykle fra området. Området er også sen-
tralt i forhold til kollektivtrafikk.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår  Området ligger nært skoleanlegg og svømmehall/id-
rettshall og øvrige idrettsanlegg. I tillegg ligger det 
nært turområder.  

Friluftsliv  Ligger i nærheten av etablerte turstier med nær til-
gang til hauan. 

Øvrige folkehelsetema   Ikke relevant 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire i området, dette 
bør avklares før ev. ny bygging i området.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Området ligger i tilknytning til sentrumskjernen, og 
har god tilgang til eksisterende sosial/teknisk infra-
struktur i sentrum.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Flere boliger i sentrum vil bidra til å styrke sentrum og 
vurderes positivt med tanke på Sistrandas attraktivi-
tet.  

Oppsummering: Ingen konkrete behov tilsier at boligen skal opprettholdes til tjenesteyting.  
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B18   BOLIGFORMÅL STARRBERGET 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr. 19/3   

Forslagsstiller Innbyggere i området. 

 

 
 
 

Innspillet gjelder boligformål. 
 

 
 

Dagens bruk Utmark 

Områdets størrelse og avgrensning Ca 37 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Kun utmark og myr 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke relevant 

Støy 
  

 Området ligger nære fylkesveg 714 og støyforholdene 
må tas hensyn til evt. videre planlegging.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er forholdsvis sentrumsnært, ca 1,7 km fra 
sentrum, og vurderes ikke å bidra til vesentlig økt 
transport. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714. Områ-
det er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
at det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet  Ingen 
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Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Kan egne seg til bolig, men ugunstig med nærheten til næringsområdet. Anbefaler 
ikke å gå videre med arbeidet grunnet plassering og boligreserver i planforslaget. 
 

 
 
 

B19   UTVIDELSE AV BEINSKARDET BOLIGOMRÅDE 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr. 21/320 

Forslagsstiller Grunneier, vedtak i HFF. 

 

 
 
 

Innspillet gjelder boligformål. 
 

 
 

Dagens bruk Utmark 

Områdets størrelse og avgrensning Ca 37 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Kun utmark 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke relevant 

Støy 
  

 Ikke støyutsatt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er forholdsvis sentrumsnært, ca 1 km fra 
sentrum, og vurderes ikke å bidra til vesentlig økt 



 
 
 

64 

 

transport. Det er gang- sykkelveg langs fv. 714. Områ-
det er også sentralt i forhold til kollektivtrafikk 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Det er tilsvarende utmarksområder 
tett på alle sider her. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.   
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
at det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. Ingen relevans ifht. kriminalitets-
forebygging og utjevning av helseforskjeller i befolk-
ningen på dette plannivået. 

Risiko og sårbarhet 

 

 Ingen 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Kan egne seg til bolig, som en utvidelse av eksisterende boligområde her, og innfrir 
etterspørsel av sentrumsnære boligområder og ønske om fortetting. 
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B20   GRØNNSKAGET BOLIGOMRÅDE 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr. 21/320 

Forslagsstiller Rådmannen 

 

 
 

Innspillet gjelder boligformål. 
 

 
 

Dagens bruk Utmark/friområde 

Områdets størrelse og avgrensning Ca 14 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Kun utmark 

Naturmangfold   Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ingen vesentlig virkning. 

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke relevant 

Støy 
  

 Ikke støyutsatt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært. 
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. Det er tilsvarende utmarksområder 
tett på alle sider her. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Gode muligheter for å gå/sykle og nært turområder.  
Området ligger på ”sentrumssida” av fylkesvegen, og 
at det er ikke nødvendig å krysse fylkesvegen for å 
komme til sentrum. 

Risiko og sårbarhet 

 

 Ingen 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Området vurderes å ha god tilgang til eksisterende so-
sial infrastruktur.  
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  Området ligger inntil eksisterende boligområder. Det 
antas at ny infrastruktur i området kan knyttes til ek-
sisterende anlegg. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Flere sentralt beliggende boliger vil styrke sentrum og 
er positivt med tanke på Sistrandas attraktivitet. 

Oppsummering: Kan egne seg til bolig, som en utvidelse av eksisterende boligområde her, og innfrir 
etterspørsel av sentrumsnære boligområder og ønske om fortetting. 
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Samla vurdering boliger  
Frøya kommune er inne i en periode med sterk utvikling. Folketallet forventes å øke fra vel 4600 i dag 
til 5500 i 2040.  Det er også stor vekst innenfor næringslivet. Det er viktig å legge til rette for stabilitet 
både med tanke på det sosiale miljøet og for næringslivet som har behov for stabil arbeidskraft. Attrak-
tivt og variert boligtilbud og et attraktivt sentrum vil bidra positivt til dette.  
 
Det er behov for flere og varierte boligområder. Etterspørselen etter rimelige boliger er stor. Dette til-
sier tett utbygging i flere områder. Det er videre stort behov for leiligheter i sentrum. Samtidig er det 
også mange som ønsker eneboligtomter. Svært mange ønsker å bo sjønært. Det er også etterspørsel 
etter mer landlige eneboligtomter, også her med ønske om sjøkontakt.  
 
Erfaring viser at ca halvparten av boligsøkerne i kommunen ønsker å bo på Sistranda der det er et stort 
tilbud av offentlige og private tjenester samt svært gode fritids- og aktivitetstilbud. I de siste tre åra har 
det gjennomsnittlig vært bygd nesten 50 boliger/leiligheter pr. år i hele kommunen, ca halvparten an-
tas bygd på Sistranda (kilde: Frøya kommune).  
 
Med utgangspunkt i disse erfaringene, gir dette et boligbehov på ca 300 på Sistranda/Ervika i 12 års-
perioden. 
 
Dette gir følgende reserve fra tidligere: 
 

Bolig/tomtereserve Sistranda Siholmen- Ervika 

Ferdigregulerte områder 90 tomter  0 tomter 

Avklart i tidligere kommuneplan – 
ikke regulert 

100 daa (delvis for-
tetting) 

50 daa 

 
Nå er til sammen 20 områder fordelt på flere forslagsstillere/grunneiere er utredet til bolig, til sammen 
vel 453 daa. Av dette tilrås 10 områder tatt inn i kommuneplanen, noen i redusert omfang. Disse tilsva-
rer ca 250 daa utbyggingsområde. 
 
Ervika har ca 25 % av uregulerte tomteareal og sentrum ca 75 %. I tillegg har sentrum ca 90 regulerte 
tomter. Med høyere tomteutnytting i sentrum vil dette tilsi at det legges opp til markant mer boligbyg-
ging i sentrum. B1 og B11 mellom Siholmen og Ervika ligger lengst fra Midtsian, ca 1,6 km. De øvrige 
områdene ligger i ellers i nær tilknytning til Midtsian.  Alle har god gang-sykkelforbindelse til sentrum 
og ligger nært turområder.  
 
Erfaringsmessig finnes kvikkleire i mindre, avgrensede lommer, dette må undersøkes ved detaljregule-
ring av områdene. I områdene B6 c ligger deler i gul støysone, en mindre del i rød støysone. Det må fo-
retas støyundersøkelse i forbindelse med regulering av B6 med sikte på avbøtende tiltak. Flere av ste-
dene er også kartlagt for radon i grunnen. Dette skal rutinemessig undersøkes i byggesak, jf. TEK 10 
(Forskrift om tekniske krav til byggverk). For B11, B11b og B11c må det tilrettelegges for trafikksikker 
kryssing av fylkesveg 714, i og med at gang- og sykkelvegtilbudet ligger på motsatt side av vegen. 
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Anbefaling: 

Ut fra vurderingene over er det behov for grovt sett 50 – 100 daa til boliger ut over det som allerede er 
avklart i tidligere planer. Tabellen under gjengir hvilke områder som foreslås innarbeidet i planen og 
hvilke som foreslås tatt ut. Faglig begrunnelse for de enkelte områdene finnes i utredningen av enkelt-
områder. 

Tilrås innarbeidet i planforslaget, eventuelt 
med reduksjon.  

Tilrås ikke innarbeidet i planforslaget 

B1 foreslås redusert med 47 daa, fra opprinnelig 54 
daa, av hensyn til landskapet og konsekvenser for fri-
luftsliv. Området foreslås begrenset til å omfatte den 
østlige delen. Nærmere undersøkelse med tanke på ra-
don og kvikkleire må utføres. 
Totalt areal: 7daa  

B8 på 6,5 daa frarås.  
Bør forbli LNFR. Dette er arealbrruk som på en bedre 
måte lar seg innpasse i det særegne landskapet og 
som på en god måte ivaretar allmennheten/ barn og 
unges interesser, herunder friluftsliv. 

B2  og B2b foreslås inkludert med ca 22 daa, fra opp-
rinnelig 34 daa, av hensyn til landskapet, dyrka mark 
og Golanskogen (barn og unge). 
I fbm. reguleringsplan må turveg i øst innarbeides og 
nærmere undersøkelse med tanke kvikkleire må utfø-
res.   
 
 

B9 på 44 daa frarås. 
Begrunnelsen er at hensynet til landskap/estetikk og 
friluftsliv tilsier at en eventuell omdisponering bør av-
grenses til nedre del av eiendommen, jf. at planpro-
grammet peker på at området innover Hauan skal opp-
rettholdes som viktig landskapstype kystlynghei. 
Dette vil bli svært kostbart da etablering av atkomst er 
teknisk svært krevende. 
Områdets attraktivitet vil dessuten kunne være svek-
ket pga nærliggende industriområder. Både utsiktsfor-
hold, støy og næringstrafikk vil bidra til dette. 

B3 a, b og c vurderes som velegnet til bolig. 
Totalt areal er 19, 7 daa hvorav 6, 7 daa allerede er be-
bygd med bolig. Nytt boligareal er 13 daa. 

B10 på 8,3 daa frarås ev hensyn til landskap/estetikk og 
arrondering av bebygd areal mot natur-/friluftsområ-
dene samt krevende atkomstforhold 

B4 tilbakeføring til bolig anbefales. Dersom det kom-
mer ønsker eller behov for fortetting i dette området, 
vil dette måtte skje etter godkjent reguleringsplan.  
Totalt areal: 2,6 daa 

B12 på 25,1 daa frarås. Begrunnelse er strandsone, 
landbruk og landskapsmessige konsekvenser. 

B5 vurderes som velegnet til bolig. Nærmere undersø-
kelse med tanke på kvikkleire må utføres. 
Det er påpekt at flere eiendommer i området rundt har 
utfordringer med atkomst. Situasjonen bør løses gjen-
nom en mer omfattende reguleringsplan. 
Totalt areal: 4,3 daa  

B13 på 15,8 daa frarås. Begrunnelse er strandsone, 
samt hensynssone for flom som vil gi lav utnyttelse av 
et stort område.  

B6 a, b og c vurderes som velegnet til bolig. Deler av 
området har mulighet for marin leire og deler kan være 
støyutsatt. Dette bør avklares med sikte på avbøtende 
tiltak ved detaljplanlegging av området.  
Totalt areal: 27,5 daa  

B14 på 14,8 daa frarås. Begrunnelse er at man ønsker å 
utnytte allerede avsatte områder før man åpner for 
flere.  

B7 og B7b frarås. Begrunnelse er strandsone, samt 
støyforhold og hensyn til naboer på andre siden av 
veien. 
 

B15 på 25 daa frarås. Begrunnelse er i hovedsak land-
bruksinteresser, da området er en del av et større sam-
menhengende landbruksområde.  

B11, B11b og B11c vurderes som egnet til bolig. Ved re-
gulering av området må det legges vekt på landskaps-
tilpassning, tilgjengelighet til sjøarealene, trafikksik-
kerhet og eventuelle støyreduserende tiltak.  

B16 på 11,8 daa frarås. Begrunnelse er at man ønsker å 
utnytte allerede avsatte områder før man åpner for 
flere. 
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 Totalt areal: ca 44 daa. 

B17 tilrås inkludert da det ikke er noe som tilsier at 
gjeldende situasjon på tomta ikke kan stadfestes gjen-
nom planen. Totalt areal; 1,6 daa.  

B18 kan egne seg til bolig, men ugunstig med nærhe-
ten til næringsområdet. Anbefaler ikke å gå videre 
med arbeidet grunnet plassering og boligreserver i 
planforslaget. Totalt areal; ca 37 daa. 

B19 kan egne seg til bolig, som en utvidelse av eksiste-
rende boligområde her Totalt areal; ca 37 daa. 

B20 kan egne seg til bolig, som en utvidelse av eksiste-
rende boligområde her, og innfrir etterspørsel av sent-
rumsnære boligområder og ønske om fortetting, To-
talt areal 14 daa. 

 
 
Foreslått utbyggingsareal for bolig utgjør ca 453 daa. Ca 200 daa er foreslått avslått. 
 



 
 
 

70 

 

Innspill næringsområder 

N1  UTVIDELSE AV NÆRINGSAREAL I SJØ I NORDHAMMARVIKA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/ 3, samt sjøarealer 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget gjelder utvidelse av industriarealet i Nordham-
marvika, ved at fylling i sjø utvides i nordlig retning. Områ-
det skal forbeholdes sjøtilknyttet virksomhet.  

Dagens bruk Relativt utilgjengelig, delvis bratt og skogkledd strandsone 

Områdets størrelse og avgrensning 37 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Friområde (på land) og Ferdsel (i sjø) 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Berører ikke jordbruksområder men deler av området 
er lavbonitets skog. Området er lite verdt skogbruks-
messig. 

Naturmangfold   Ingen registreringer av viktige naturverdier  

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone 
  

 Utvidelse av utfylling av i sjø og omdisponering til næ-
ring, vil beslaglegge strandsonen i området og gjøre 
den lite attraktiv for allmennheten.  

Landskap og estetikk  Eksisterende næringsområde er godt synlig når du an-
kommer Sistranda fra sør. En utvidelse nordover vil 
kunne bli synlig fra deler av Sistranda. 
Området er grunt og derfor egnet for utfylling. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser og un-
dersøkes om tiltaket berører forurensa grunn i sjø og 
på land. Rammer for virksomheten avklares delvis i re-
guleringsplan og delvis i kommunedelplanens. be-
stemmelser. 

Støy 
  

 Tilrettelegging for næringsvirksomhet vil kunne føre 
til økt støy i området. Eventuell behov for avbøtende 
tiltak må vurderes i reguleringsplan. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
Frøyatunnelen som fører til fastlandet. Sammen med 
etablert industriområde på Nordhammarvika samt ev. 
næringsområde på vestsida av fylkesvegen, vil mye av 
næringsvirksomheten samles her.  
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Området har etablert god atkomst fra fylkesvegen. 
Det er etablert gang- og sykkelveg helt fram fra Sist-
randa. På strekningen Melkstaden - Hammarvik er det 
utarbeidet reguleringsplan som har vært til høring og 
offentlig ettersyn. Frøya kommune er i ferd med å for-
berede sluttbehandling av planen.  
Etablering av Sistien vil også være et tilbud.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert særskilte friluftsinteresser i om-
rådet. Strandsone nær tettsted er generelt et viktig 
område.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet i deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak med bl.a. god belysning 
bør etableres. 

Risiko og sårbarhet  Utfylling av området vil medføre at området ikke blir 
utsatt for stormflo, jf. hensynssone på plankartet. Ut-
fyllingen skjer på et område med stabile grunnforhold 
uten forekomst av leire.  
Området har en høy aktsomhetsgrad for radon. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Utvidelsen vil kunne bygge videre på etablert teknisk 
infrastruktur.   

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya.  

Oppsummering: Er tatt ut på bakgrunn av tidligere politisk vedtak. 
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N2 INDUSTRIAREAL RABBAHEIA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/3, 19/7. 19/8, 19/19, 19/20 (sameie) 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag gjelder etablering av et større næringsareal til ikke 
sjørelatert næring. Innspillet vurderes som et alternativ til 
det andre foreslåtte industriarealet på Rabbaheia, N3.  
 
 

Dagens bruk Skog, åpen fastmark og myr 

Områdets størrelse og avgrensning 54,7 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Deler av arealet består av skog med lav bonitet, ellers 
myr og åpen fastmark. 

Naturmangfold    Ingen konflikt med kjente naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone   Ikke relevant.  

Landskap og estetikk 
 

Området ligger ellers på et høyere terrengnivå enn 
fylkesvegen og det tilstøtende bebygde området i 
nord. Det ligger forholdsvis tett granskog i nordøstre 
del av området og langs fylkesvegen. Eksisterende ve-
getasjon kan nyttes til å skjerme for innsyn til områ-
det fra vegen og fra boliger nord for området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.  

Forurensning: luft, jord og vann  Rammer for virksomheten avklares delvis i regule-
ringsplan og delvis i kommunedelplanens. bestem-
melser. 

Støy 
  

 Næringsvirksomhet i området vil føre til mer trafikk. 
Også virksomheten i seg selv kan medføre støy. Ram-
mer for virksomheten avklares ev. i reguleringsplan 
sammen med avbøtende tiltak. På grunn av nærheten 
til boliger er det viktig at støynivået ikke blir for høyt 
og at området skjermes. Støymessige konsekvenser 
for omkringliggende boliger er ikke klare på dette 
tidspunktet, da området er under utbygging. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
Frøyatunnelen. Sammen med etablert industriom-
råde på Nordhammarvika samt foreslått utvidelse her, 
vil mye av næringsvirksomheten samles.  



 
 
 

73 

 

Det er etablert gang- og sykkelveg helt fram fra Sist-
randa. Med tanke på ansatte i området, bør gang- og 
sykkelveg mellom Melkstaden og Hammarvika gjen-
nomføres.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Deler er ikke registrert viktige områder for friluftsliv 
innenfor området, men området grenser til et viktig 
friluftsområde Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikda-
len 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være bl.a. god be-
lysning. 
Visuell eksponering, støy og støvproblematikk fra næ-
ringsområdet vil være utfordrende for de nærmeste 
boligene. Avbøtende tiltak må vurderes i regulerings-
plan. I reguleringsplanen må det også settes klarere 
rammer for hvilke former for næring som kan tillates.  

Risiko og sårbarhet  Deler av området har høy aktsomhetsgrad for radon. 
Området har stor mulighet for marin leire. Grunnfor-
holdene i området må undersøkes før utbygging i om-
rådet.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Det finnes ikke teknisk infrastruktur i området pr. i 
dag. Ny atkomst fra nord (via avkjørsel til bensinsta-
sjonen) ser ut til å gi minst behov for terrenginngrep.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya. 

Oppsummering:  
Er tatt ut på bakgrunn av tidligere politisk vedtak. 
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N3 INDUSTRIAREAL RABBAHEIA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 22/5, 22/18, 22/10  

Forslagsstiller Frøya kommune 

 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag gjelder etablering av et større næringsareal til ikke 
sjørelatert næring.  

Dagens bruk Myrområde 

Områdets størrelse og avgrensning 37,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 
TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk  Deler av arealet består av skog med lav bonitet, ellers 
åpen skrinn fastmark. 

Naturmangfold    Ingen konflikt med kjente naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant.  

Strandsone   Ikke relevant.  

Landskap og estetikk  Et næringsområde her vil bli godt synlig fra gravplas-
sen. Det vil også kunne virke dominerende fra bolig-
området lenger nord. 

Kulturminner og kulturmiljø 
  

 Gravminne (Rundhaug av bruddstein) registrert på 
sørsida av dagens gravlund. Minnet har status som au-
tomatisk fredet kulturminne. Kulturminnet berøres 
ikke av tiltaket. 

Forurensning: luft, jord og vann  Rammer for virksomheten avklares delvis i regule-
ringsplan og delvis i kommunedelplanens. bestem-
melser. 

Støy 
  

 Næringsvirksomhet i området vil føre til mer trafikk. 
Også virksomheten i seg selv kan medføre støy. På 
grunn av nærheten til gravplassen og til boliger er det 
viktig at støynivået ikke blir for høyt og at området 
skjermes. Dette ivaretas ev. i reguleringsplan.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Næringsvirksomhet er generelt sett transportgenere-
rende. Arealet ligger gunstig til mellom Sistranda og 
tunnelen som fører til fastlandet. Sammen med etab-
lert industriområde på Nordhammarvika samt fore-
slått utvidelse her, vil mye av næringsvirksomheten 
smales her.  
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Området har etablert tilfredsstillende atkomst fra fyl-
kesvegen. Det er ikke etablert gang- og sykkelveg helt 
fram fra Sistranda (ca. 150 meter gjenstår). Med tanke 
på ansatte i området, bør gang- og sykkelveg mellom 
Melkstaden og Hammarvik gjennomføres.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Deler av området registrert som viktig friluftsområde 
Stutvassdalen - Sistranda – Gurvikdalen 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Større næringsområder med liten aktivitet deler av 
døgnet vil potensielt kunne tiltrekke seg kriminell 
virksomhet. Avbøtende tiltak kan være bl.a. god be-
lysning. 
Gravplassen som ligger bare 100 meter unna, er et 
område for kontemplasjon og det er ønskelig at den 
skal preges av ro og verdighet. Visuell eksponering, 
støy og støvproblematikk fra næringsområdet vil 
være utfordrende både for gravplassen og de nær-
meste boligene. Avbøtende tiltak må ev. vurderes i re-
guleringsplan. I reguleringsplanen må det også settes 
klarere rammer for hvilke former for næring som kan 
tillates.  

Risiko og sårbarhet  Området har høy aktsomhetsgrad for radon. Forøvrig 
ingen spesielle forhold. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Det finnes ikke teknisk infrastruktur i området pr. i 
dag.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Det er etterspørsel etter næringsarealer i dette områ-
det, og utvidelse av næringsområdet vurderes som 
positivt med tanke på videre utvikling på Frøya. 

Oppsummering: Bl.a. på grunn av beliggenheten nært gravplassen og en mindre boliggruppe, er det 
nødvendig med følgende vurderinger i reguleringsplan.  

 Støv, støy og annen mulig virksomhetsbasert forurensning. 

 Visuell skjerming av området. 

 Rammer for hva slags virksomheter som tillates. 
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Samla vurdering næringsområder  
 

Frøya har et stort potensial for næringsutvikling og et merkbart press på næringsareal. Dette gjelder 
særlig sjøbasert næring. 
 

Anbefaling: 

Ingen nye næringsområder anbefales. 

 
Foreslått utbyggingsareal for næring utgjør ca 105 daa, men ingen foreslås tatt med i planen. 
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Innspill småbåthavn og farled 

SH1: RABBAKAIA SMÅBÅTHAVN MED KOMBINERT FORMÅL PÅ LAND 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/2 og 19/121 

Forslagsstiller THM invest  
 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslag:  
Området skal legge til rette for liggekai for servicefartøy og 
småbåthavn med inntil 350 båtplasser med tilhørende ser-
viceareal/-anlegg både i sjø og på land (båtrelatert forret-
ning, servering, overnatting, boliger, parkering). Dette vil 
innbære en utfylling i sjø. 
 
Foreslått arealbruk er delvis i samsvar med kommunedel-
plan 2009, men omfanget/ arealbeslaget er vesentlig 
større. Frøya kommune har vedtatt å legge ny regulerings-
plan for området ut til offentlig ettersyn/ høring. 
 

Dagens bruk Området omfatter den gamle dampskipskaia med tilhø-
rende bygninger. To bygninger er satt i stand til blant annet 
utleieboliger og møtelokale.  

Områdets størrelse og avgrensning  Ut over det som tidligere er planavklart i kommunedelplan 
2009, innebærer forslaget 3 daa utfylling i sjø til landba-
serte formål, og 55 daa nytt sjøareal til småbåthavn.  

Formål i kommunedelplan 2009 Land: Senterområde/bygning med særskilt allmennyttig for-
mål, herunder: undervisning, barnehagedrift, kultur/idretts-
aktiviteter, reiselivsbasert aktivitet, museal aktivitet, for-
samlingsfunksjoner ol. 
I tillegg er det åpnet for hotelldrift og bespisning. 
Sjø: Småbåthavn og annen særskilt bruk eller vern (av sjø). 

Oppsummering: Tiltaket er beskrevet i reguleringsplan som er vedtatt, herunder utvidelsen på 55 daa 
sjøareal og 3 daa fylling i sjø. Sistien er inntatt i reguleringsplanen, og det er tatt inn en bestemmelse 
om videreføring sørover.  
Landområdet anbefales vist i kommunedelplanen med formål kombinert bebyggelse og anlegg da all-
mennyttig formål er et ugyldig formål i PBL 2008.  
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FARLED: KAIANLEGG/GJESTEHAVN VED FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/30, 21/182, 21/36, 21/13 

Forslagsstiller Sør-Trøndelag fylkeskommune/Frøya videregående skole 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 
 

 

 
Utbygging av universelt utformet kaianlegg/gjestehavn 
med molo.  
Foreslått formål: Farled. Det gis bestemmelser som åpner 
for havn med kaiplass til Videregående skole sin båt (fru 
Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I til-
legg skal det gis muligheter for etablering av gjestekai for 
småbåter.  

Dagens bruk - 

Områdets størrelse og avgrensning 19,1 daa 

Formål i kommuneplanens arealdel 2009 Ferdsel (i sjø) med en pir ut i sjøen bygd som en forlengelse 
av Rådhusgata. - Det foreligger godkjent reguleringsplan 
som i hovedsak er basert på kommundelplanen. 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant.  
Naturmangfold   Tiltaket er ikke i konflikt med kjente naturverdier. 
Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone 
  

 Området er del av den mest sentrale strandsonen på 
Sistranda. Pga. behov for tosidig molo, er inngrepet 
noe større enn forutsatt i gjeldende reguleringsplan.  

Landskap og estetikk  Tiltaket vil dominere en sentral del av strandsonen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  
Forurensning: luft, jord og vann  Ev. fare for økt forurensing, må vurderes i regulerings-

plan.   
Støy   Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy.  
Sammenheng arealbruk og transportbehov  Arealbruken medfører ikke vesentlig økt transport.  
TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Fjæra på Sistranda er nevnt i barnetråkkrapporten 
som et område som brukes en del av barn og unge. 
Tiltaket er nødvendig for tilbudet ved Frøya videregå-
ende skole. Av hensyn til elever skal det bygges ut 
med universell utforming.   
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Friluftsliv  100-metersbeltet er kartlagt som svært viktig strand-
sone, og området utenfor er kartlagt som strandsone 
egnet for kiting.  At kiting skal kunne utvikles med ut-
gangspunkt i området sør for eldre gravplass, er ivare-
tatt i innspillet og må være en del av arbeidet med re-
guleringsplan. Sistien må inngå i reguleringsplan for 
området.  

Øvrige folkehelsetema  Strandsonen sentralt på Sistranda er svært viktig for 
innbyggerne. Området vil få et mer urbant preg, men 
vil bli godt tilrettelagt for allmennheten. Jf. at Sistien 
foreslås utbygd med særskilte krav gjennom dette 
området. 

Risiko og sårbarhet  Det må tas høyde for stigning i havnivå og stormflo 
ved eventuell bygging av anlegget. Anlegget planleg-
ges med tosidig molo som avbøtende tiltak for eks-
tremvær. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Tilfredsstillende atkomst må inngå i en ev. regule-
ringsplan. Det bør ev. skje i samarbeid med Blått kom-
petansesenter/Frøya kultur- og kompetansesenter.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Tiltaket legger opp til en trygg og god havn /gjeste-
havn. Den vil, med et bevisst forhold til estetisk utfor-
ming, bidra til å styrke Sistranda som senter for sjøtil-
knyttet næring og innovasjon. Både Blått Kompetan-
sesenter og Frøya kulltur og kompetansesenter får 
løst viktige behov.  Kombinert med en gjestehavn for 
besøkende vil dette bli et viktig møtested. I lokalise-
ring og avgrensning av tiltaket er det tatt hensyn til ki-
ting og intensjonen bak Frøya Folkepark. 

Oppsummering: Tiltaket legger opp til en trygg og god havn /gjestehavn. Den vil med et bevisst for-
hold til estetisk utforming, bidra til å styrke Sistranda som senter for sjøtilknyttet næring og innova-
sjon. Både Blått Kompetansesenter og Frøya kulltur og kompetansesenter får løst viktige behov. Kom-
binert med en gjestehavn for besøkende vil dette bli et viktig møtested. I lokalisering og avgrensning 
av tiltaket er det tatt hensyn til kiting og intensjonen bak Frøya Folkepark.  
 
Området er ferdig omregulert, så plankartet er oppdatert i tråd med denne. 

 
  



 
 
 

80 

 

 

Samla vurdering småbåthavn og farled 
 
Det er anslått at opp til 100 båteiere har meldt interesse for båtplass på Sistranda. I planperioden anslås 
at det kan være behov for ca 200- 300 plasser, behovet vil imidlertid svinge og avhenge av den gene-
relle økonomiske utviklingen i samfunnet.  
 
I gjeldende kommunedelplan for Sistranda vedtatt i 2009 samt i reguleringsplaner vedtatt etter 2009, 
er det fastsatt at småbåthavner skal utvikles i to områder: Nord og sør for Siholmen og ved Rabben. 
Det er dessuten behov for havneområde med gjestehavn i tilknytning til Frøya kultur- og kompetanse-
senter/ Blått kompetansesenter på Midtsian.  
 

 
1 Småbåthavn nord for Siholmen 

 
 
 

Denne småbåthavna er gammel og det foreligger 
ingen godkjent reguleringsplan for denne. Det er 
ikke ledige plasser her, jf. innspill om utvidelse. 
Småbåthavna med utvidelse er imidlertid allerede 
godkjent i kommunedelplan 2009, se kommune-
planutsnitt under. Innspill om utvidelse er dermed 
arealmessig avklart, men det er nødvendig å utar-
beide detaljert reguleringsplan for utvidelse av til-
taket. 
 

2  Småbåthavn sør for Siholmen, utenfor Coop Ekstra  

 

Småbåthavn med liggekai og båtslipp (i sør) samt 
fiskerihavn (i nord) er godkjent i vedtatt regule-
ringsplan 5. nov. 2014.  
 
Planen er ikke gjennomført i sin helhet. Dette gjel-
der bl.a. småbåthavna som skulle erstatte opprin-
nelig småbåthavn rett sør for Siholmen og som nå 
er regulert til fiskerihavn.  
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3 Småbåthavn ved Rabben  
 

 

Småbåthavn er delvis godkjent i kommuneplan 2009, se 
utsnitt av kommunedelplanen.  
 
Reguleringsplan er under arbeid og det tas i utgangspunk-
tet sikte på 200 - 300 båtplasser samt liggekai for større 
fartøy. Det er aktuelt med etappevis utbygging av havna.  

 
 
4 Kaianlegg nedenfor Midtsian 
Det er i godkjent reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter avsatt et område i sjø, Midt-
siholmen, der det tillates bygd en kunstig holme på inntil 1 daa over kote 0,00.  På eller i tilknytning til 
Midtsiholmen, tillates bygd kaianlegg og bebyggelse til sjørelatert virksomhet for skole eller andre of-
fentlige formål. Intensjonen her har vært at kaianlegget også skal ha rom for gjesteplasser. 
 
 

   

  Gjeldende reguleringsplan    Utsnitt kommuneplan 2009 

 
 
Senere vurderinger viser at det av hensyn til 
universell utforming og sikkerhetshensyn er be-
hov for tosidig molo for å etablere kai med 
gjesteplasser. Dette medfører et større inngrep 
enn opprinnelig planlagt.  
Det innkomne innspillet til denne kommundel-
planrevisjonen (se innspill farled) omfattes av 
Reguleringsplanen for Frøya kultur- og kompe-
tansesenter. 
 

 
       Skisseutkast til utforming av kai/gjestehavn med molo 
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Anbefaling 

Behov for småbåthavnplasser i planperioden løses på Rabbakaia og ved Siholmen. Dette viderefører 
intensjonen i kommunedelplanen fra 2009.  
 

I tillegg vises et havneområde i sjø utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter, som er regu-
lert .  
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Innspill naust 

NAUST 2: SJØHUS/NAUST VED SIHOLMEN 
Gårds- og bruksnummer Deler av 23/7 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen på vegne av Frøy eien-
dom, samt grunneiere Turid Ervik, Tove Hammer og Marit 
Gjeldseth. 

 
Innspill  

Ønsker utbygging av sjøhus/naust, sett i sammenheng med 
utbygging av boligområde fra Siholmen til Fredagsvika.  

Dagens bruk Bebygd med noen naust. En del av maritimt miljø med 
småbåthavn. 

Områdets størrelse og avgrensning  Ca 4,5 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Nordlige del; friområde, sørlige del; annet byggeområde. 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,8 daa innmarksbeite.  

Naturmangfold  Ingen registreringer. 

Vann og vassdrag  Ingen registreringer. 

Strandsone  Området ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet 
og det er jf. PBL § 1-8 ikke tillatt med tiltak.  

Landskap og estetikk  Utbygging av naust/sjøhus vil være en naturlig del av 
det maritime miljøet med småbåthavn og andre funk-
sjoner i området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer. 

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken i seg selv vil ikke medføre fare for for-
urensing. Det er ikke registrert forurenset grunn i om-
rådet.  

Støy  Ligger innenfor gul sone for støy. Området er ikke 
tenkt utbygd til varig opphold.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området ligger tilknyttet allerede etablerte funksjo-
ner, og vil i seg ikke medføre økt transportbehov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 
Barn og unges oppvekstvilkår  En er ikke kjent med at området brukes av barn og 

unge til leik og opphold.  

Friluftsliv  Det er ikke registrert viktige friluftsområder i områ-
det. Utbygging vil kunne legge til rette for økt bruk av 
sjø og strandsone til friluftsliv og rekreasjon. Nordlige 
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område var i tidligere kommunedelplan satt av til fri-
område. En utbygging vil kunne øke bruken av strand 
og sjø til rekreasjon og friluftsliv.   

Øvrige folkehelsetema  Området ligger sentralt og ses i sammenheng med ut-
bygging av boligområde fra Siholmen til Fredagsvika. 
Det er gode muligheter for å gå/sykle til området.  

Risiko og sårbarhet  Moderat til lav aktsomhet for radon. Ligger delvis in-
nenfor område med hensynsone for flom. Utbygging 
er ikke til varig opphold, men til lagring av båt/utstyr 
som må kunne tåle at det blir oversvømt av vann fra 
tid til annen.   

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage veger)  Ikke relevant.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Naust/sjøhus er en naturlig/tradisjonell del av strand-
sonen og det omkringliggende miljøet.  

Oppsummering: 
Utbygging ses i sammenheng med utbygging av boligområde B11, B11b og B11c, og er tenkt som sjø-
hus/naust i tilknytning til boligbygging her. Området ligger i tilknytning til eksisterende småbåthavn 
og maritimt miljø, og vil derfor styrke omkringliggende områder.  

 
 

NAUST:   ANDRE TYPER NÆRMERE ANGITT BEBYGGELSE OG ANLEGG; NAUST, RAB-
BEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 19/9 og 19/20 

Forslagsstiller HDR AS/Hallgeir Bremnes og Terje-Ørnulf Korsnes 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Eierne av de to eiendommene har gitt hvert sitt innspill til 
kommunedelplanen. De ønsker formålet annet byggeom-
råde /naust på sine eiendommer ned mot sjøen. Det er 
snakk om å utarbeide felles reguleringsplan for naust og 
bolig på 19/9 og 19/20. Bolig foreslås på vestsida av fylkes-
vegen, jf. B6 b og c. Naustene skal være et tilbud til boli-
gene på samme eiendommer. 

 
Dagens bruk Åpen landskap, ingen kjent bruk. 

Områdets størrelse og avgrensning 5,8 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   1,8 daa dyrkbar mark er flatt og lett å dyrke opp.  

Naturmangfold   Tiltaket er ikke i konflikt med kjente naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone 
  

 Området ligger i sin helhet i standsonen. Naust er en 
type bebyggelse som bruksmessig og tradisjonelt hø-
rer hjemme i strandsonen og vurderes å være forenlig 
med å legge til rette for allmennhetens ferdsel, jf. ut-
redning Turveg1: Sistien. 

Landskap og estetikk  Tradisjonell naustbebyggelse, vurderes ikke å ha ne-
gative landskapsmessige konsekvenser.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Den foreslåtte arealbruken medfører ikke forurens-
ning i seg selv.  
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Støy 
  

 Den foreslåtte arealbruken vurderes ikke å bidra til 
økt støy. Arealet er delvis støyutsatt, men forslaget 
omfatter ikke støyfølsom virksomhet.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Naust i det aktuelle området er tiltenkt de nærmeste 
boligene og vurderes ikke å bidra til økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Fjæra på Sistranda er nevnt i barnetråkkrapporten 
som et område som brukes en del av barn og unge.  

Friluftsliv  Sistien sikrer allmennheten tilgang til området, forøv-
rig ingen spesielle friluftsverdier i området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Etablering av naust gir økt trafikk til sjøsida av fylkes-
veg 714. Det bør ikke etableres kjøreveg ned til naus-
tene, jf. kort avstand til boligene som naustene knyt-
tes opp mot.  

Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo.  Formålet 
med naust er lagring av båt/utstyr som må kunne tåle 
at det blir oversvømt av vann fra tid til annen. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Ikke relevant 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Naust er en naturlig/tradisjonell del av strandsonen.  

Oppsummering: Allmennheten må gis adgang til ferdsel gjennom området (utvidelse av Sistien).   
Området avgrenses ned mot sjøen og utgjør 2,2 daa. 
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Samla vurdering naust  
I tillegg til innspill på nye naust vurdert ovenfor, 
er det behov for å sikre eksisterende naust slik 
at disse kan bygges opp igjen/restaureres ved 
behov.  
 
I kommunedelplan 2009 ble det også etablert 
ett nytt område for naust sør for Rabbenkaia, 
vist som Annet byggeområde Naust. Området er 
avgrenset av sjøen og fylkesvegen, her bør om-
rådet lengst opp mot fylkesvegen tilbakeføres 
til LNFR da dette er uaktuelt til utbygging av 
naust.   
 
Anbefaling 
I kommunedelplanen legges det til rette for at 
eksisterende naust skal inngå i planen. Det er 
ikke er tradisjon for å bygge mange naust i sam-
menhengende rekke, men heller ett naust på 
hver eiendom, jf. kartillustrasjon. Dette land-
skapsbildet er det ønske om å bevare.  
 
Ut fra dette anbefales det å vise en sone med 
åpning for spredt naustbebyggelse i LNFR-om-
rådene nedenfor fylkesveg 714. Det gis bestem-
melser tilknyttet denne sonen som slår fast at 
eksisterende naust i området skal inngå i pla-
nen. I tillegg åpnes det for et begrenset antall 
nye naust på gnr/bnr 19/9 og 19/20. Bestemmel-
ser til utforming av naust, vil ta utgangspunkt i 
bestemmelser for naust i kommunedelplanen 
fra 2009. I tillegg videreføres ett område fra tid-
ligere plan avsatt til naust. Rett sør for Rabben 
marina. Her kan det egne seg med tettere ut-
nyttelse, slik naustområdet ved Siholmen er 
tenkt. 
 
Det er ikke forventet at denne utbyggingsmå-
ten vil bidra til å privatisere strandsonen. Sistien 
går gjennom området og vil bidra til å opprett-
holde tradisjonen der strandsonen og naustene 
er sosiale møteplasser. 
 
For området gitt benevnelsen Naust 2 ønskes 
en utbygging av sjøhus/naust i nærheten av om-
rådet for småbåthavn på Siholmen. Dette vil 
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være en naturlig samlokalisering i et maritimt 
miljø hvor det er naturlig å legge en slik utbyg-
ging. Her åpnes det for en tettere utbygging 
som sjøhusbebyggelse i rekke, eventuelt sjå.  
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For de øvrige innspillene har det ikke vært formålstjenlig å gi en samla vurdering etter arealformål. 
Dette gjelder sentrumsformål, vann- og avløpsanlegg, fortau, tursti og folkepark. I utredning av 
enkeltområdene er arealbruken vurdert i sammenheng med omgivelsen så langt det er naturlig. 

 
 

Andre innspill 

S1  UTVIDELSE AV SENTRUMSFORMÅL MED FYLLING I SJØ VED BYGGERIET, RABBEN 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 20/14 og 20/39 

Forslagsstiller Riiber eiendom  

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Eier av 20/14 ønsker å utvide virksomheten på Byggeriet 
(byggvareforretning), og har kjøpt 20/39 med tanke på ut-
videlse av lagerhall mot norvest. Dette forutsetter fylling i 
sjø. 
 
Innspillet gjelder utvidelse av areal avsatt til senterområde. 
Utvidelsen omfatter sjøareal og utgjør 114  

Dagens bruk Sjø 

Områdets størrelse og avgrensning 0,1 daa. 

Formål i kommunedelplan 2009 Småbåthavn 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold   Tiltaket kommer ikke i konflikt med kjente naturver-
dier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone 
 

 Omfatter strandsonen, men området utgjør ikke et 
viktig område for allmenne interesser. Det må imid-
lertid sikres at Sistien kan føres gjennom området. 

Landskap og estetikk  Tiltaket utgjør en mindre utvidelse av eksisterende 
fylling i sjø, og vurderes å ha begrenset negativ virk-
ning. Ved ev. senere behov for utvidelser, vil dette 
kunne bli merkbart negativt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser. Det må 
sikres at utfyllingen ikke berører forurensa masser i 
sjø eller på land. 

Støy 
  

 Utvidelsen av næringsarealet bidrar i seg selv ikke til 
vesentlig økt støy. Det legges ikke opp til støyfølsom 
bebyggelse i området.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Utvidelsen fører ikke til vesentlig økt transportbehov.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 
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Friluftsliv  Området er allerede bebygd med forretningsbygg. 
Det må sikres at Sistien får komme gjennom området.  

Øvrige folkehelsetema 
 

 Den foreslåtte utvidelsen vurderes ikke å ha nevnever-
dig effekt for folkehelsen. Ev. senere utvidelser vil 
imidlertid endre opplevelsen av området og virke be-
grensende for turaktivitet og rekreasjon.  

Risiko og sårbarhet 

 

 Sikkerhetssone for flom er noe lavere for lagerbygg: 
2.16 moh i henhold til byggteknisk forskrift (TEK 10) 
Det må dokumenteres at dette er i ivaretatt ved byg-
gesøknad. 
Det er mulighet for kvikkleire, dette må også undersø-
kes. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger).  

 Gir ikke behov for ny teknisk infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv 
  

 Tiltaket vurderes å bidra positivt til å styrke allerede 
etablert næringsvirksomhet.  

Oppsummering/anbefaling: Dette er en liten utvidelse som med avbøtende tiltak/aktsomhet lar seg 
løse: Det må undersøkes for kvikkleire og tas hensyn til stormflonivå og avbøtende tiltak må iverkset-
tes før byggesaken godkjennes. Sistien skal gå gjennom området. Dette må innpasses i byggesaken. 
Utvidelsen anbefales. 
 
Området er svært sårbart med tanke på ytterligere utvidelser, dette gjelder både samfunnssikkerhet 
og landskap/friluftsliv. Ytterligere utvidelser kan ikke påregnes uten at reguleringsplan for området 
viser at situasjonen lar seg løse på tilfredsstillende måte.  

 
  



 
 
 

90 

 

S2  SENTRUMSFORMÅL SIHOLMEN 
Navn, gårds- og bruksnummer Siholmen, gnr/bnr/fnr 23/8, 23/8/2, 23/8/3, 23/8/4, 23/115, 

23/1 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å få stadfeste og utvikle dagens bruk, 
inklusive boliger på Siholmen. Deler av området ønskes av-
satt til sentrumsformål. Sentrumsformål omfatter forret-
ninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nød-
vendige uteareal til bebyggelsen samt nødvendig trafikk-
areal.  
 
Dette området vil få en mer detaljert omdisponering enn 
det som er vurdert i denne KU-en. 
 
 

Dagens bruk Reiseliv, tjenesteyting, bolig, verksted, havneområde. 

Områdets størrelse og avgrensning 11,4 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Annet byggeområde 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Forslaget berører ikke jord- og skogressurser, og vur-
deres som positivt med tanke på å redusere presset på 
sentrumsnær dyrka mark. 

Naturmangfold   Det er observert flere arter av nasjonal forvaltningsin-
teresse på Siholmen. Samtlige observasjoner er gjort 
på taket av bolighuset som ligger på Siholmen 19. Ob-
serverte arter av særlig stor forvaltningsinteresse: Alke, 
Skjærpiplerke, Teist, Havelle, Svartbak, Krykkje, 
Makrellterne, Tyrkerdue og Lomvi. Arter av stor for-
valtningsinteresse: Fiskemåke, Sjøorre, Svartand og 
Stær. 
Området er utbygd fra før, og en utvikling av eksite-
rende bruk anses ikke å ha betydning for artene da de 
har tilpasset seg og benytter bebygd område.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone 
  

 Området er allerede utbygd. Det meste av aktiviteten 
er i hovedsak avhengig av allmennheten. 

Landskap og estetikk  Området er et unikt miljø med et bredt spekter av ak-
tiviteter og muligheter. Området bør kunne videreut-
vikles. Sentrumsformål vil åpne for dette og området 
bør kunne gis enda høyere utnyttelse enn det har i 
dag. Dette vil gi området et mer urbant preg og signa-
lisere området som ett av senterområdene på Sist-
randa.  Jf. også intensjonen i kommunedelplanen 
2009.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner.  
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Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning.  
Det er ikke registrert forurenset grunn eller sjøbunn i 
området. 

Støy 
  

 Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy. 
Området er noe støyutsatt med trafikk inn til kai og 
industri samt trafikk på fylkesvegen som går forbi. 
Støy må vurderes i en ev. reguleringsplan. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og det er gode muligheter 
for å gå og sykle. Fylkesvegen må krysses for å nå 
gang- sykkelvegen. Etablering av Sistien vil være et 
supplement på "rett" side av fylkesvegen.  Området er 
også sentralt i forhold til kollektivtrafikk. Foreslått 
arealbruk vil ikke bidra til økt transport.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Ev. tilrettelegging for boliger forutsetter at det settes 
av plass til leike- og oppholdsarealer for barn. Områ-
det inngår ikke i Barnetråkk-registreringen. 

Friluftsliv.  Området inngår ikke i kartlagte friluftsområder. Sis-
tien vil bidra til enkel tilgang til turområder. 

Øvrige folkehelsetema 
 

 Det vurderes som positivt i et kriminalitetsforebyg-
gende perspektiv at det legges opp til blandede areal-
formål som også omfatter boliger.  
Det er enkelt å være i fysisk aktivitet med god tilgang 
til friluftsområder og gode forhold for gang- sykkel.  
Ved å legge opp til økt aktivitet på Siholmen, må det 
påregnes økt fotgjengertrafikk på tvers av fylkesve-
gen i området. Sistien bør være et godt alternativ 
fram til Miljøgata hvor gode krysningsmuligheter fo-
religger.  

Risiko og sårbarhet 

 

 Området er utsatt for stormflo og havnivåstigning. I 
henhold til byggteknisk forskrift (TEK 10) skal det for 
bygg i sikkerhetsklasse 2 (bygg for personopphold) 
tas utgangspunkt i 200- års stormflo.  For å oppfylle 
dette kravet settes det en minimumskote på 2,32 m 
for etablering av bygg i denne sikkerhetsklassen. 
Dette må ivaretas for ved nybygging. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
 

 Området ligger nært Midtsian og har dermed god til-
gang til sosial infrastruktur. Området er tilrettelagt for 
teknisk infrastruktur, men forutsettes oppgradert der-
som området skal videreutvikles.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Varierte sentrumsaktiviteter med utgangspunkt i bo-
lig, næring og reiseliv, Frøyafestivalen samt båttrafikk 
vil kunne skape et aktivt og urbant senterområde. Sis-
tien vil binde området til Frøya Folkepark og sentrum, 
boliger her vil bidra til å styrke handelen i sentrum. 
Området vil kunne bli attraktivt for både nye former 
for næring og videreutvikling av eksisterende næ-
ringer.  
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Oppsummering/anbefaling: Forslaget vurderes å bidra til god utnyttelse av et sentrumsnært og at-
traktivt område, og tilrådes innarbeidet i planforslaget. Det må tas inn bestemmelser som ivaretar 
forhold knyttet til støy og stormflo/havnivåstigning, samt ivaretar Kystverkets interesser. 

 
Glimt fra Siholmen 
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VA 1  AREAL FOR RENSEANLEGG  

DETTE ER ET ALTERNATIV TIL UTBYGGING AV VA ANLEGG PÅ NORDHAMMERVIK NÆ-
RINGSPARK, (JF. VEDTATT REGULERINGSPLAN) ELLER PÅ UTVIDELSE AV NÆRINGS-
PARKEN  N1, SE KONSEKVENSUTREDNING FOR  N1 
Navn, gårds- og bruksnummer Rabben, Gnr/bnr 20/7 og 20/2 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Ny hovedplan for avløp er under utarbeidelse av Sweco AS. 
Det er kommet fram ønske om å omdisponere et areal på 
om lag 2 daa mellom Fylkesveg 714 og sjøen med tanke på 
etablering av renseanlegg. Det er aktuelt å føre opp et hus 
på én etasje, samt legge til rette for utelagring. 
 
Alternative løsninger i Nordhammervik næringspark, even-
tuelt i den foreslåtte utvidelsen av denne (N1), er vurdert. 

Dagens bruk Dyrka mark. 

Områdets størrelse og avgrensning Ca. 2 daa.   

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   2 daa fulldyrka jord 

Naturmangfold  Ikke registrert særskilt viktige naturverdier i området. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 
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Strandsone  Området ligger i strandsonen, men området nederst 
mot sjøen blir ikke berørt. Allmennhetens tilgang er 
ivaretatt (Sistien).  

Landskap og estetikk  Nederste del av strandsonen er bebygd med naust, 
langs fylkesvegen er det boliger/LNFR. Etablering av 
renseanlegget med utelagring vureres å kunne gi ne-
gative virkninger for landskap og estetikk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Ikke registret forurensning, tiltaket medfører ikke for-
urensning. 

Støy   Renseanlegg er ikke støyfølsom og bidrar ikke til økt 
støy. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår   Fjæra opprettholdes uberørt til aktivitet og opphold. 

Friluftsliv  Området grenser til en svært viktig strandsone, kart-
lagt etter DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verd-
setting av friluftslivsområder.  

Øvrige folkehelsetema  Nytt renseanlegg er i seg selv positivt. 

Risiko og sårbarhet  Arealet omfattes ikke av stormflo. Det er mulighet for 
marin leire, dette bør avklares før bygging. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Tiltaket utgjør en svært viktig del av den kommunal-
tekniske infrastrukturen. Det må søkes etter løsninger 
som lar seg gjennomføre også økonomisk.   

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Samfunnsnytten er stor.  

Oppsummering/anbefaling: Tiltaket har stor samfunnsnytte, men plassering i strandsonen på Rab-
ben vurderes å være lite heldig med tanke på estetikk og kulturlandskap. Det berører fulldyrka jord på 
to eiendommer ( til sammen ca 5 daa), og begge eiendommene vil bli berørt.  
God estetisk utforming av anlegget med god tilpassing til omgivelsene vil kunne redusere uheldig 
landskapsmessig effekt (gjelder både høyde og utforming av bebyggelse samt organisering av utelag-
ring).  
Det er stor mulighet for marin leire i området, dette må undersøkes.   
 
Fordeler og ulemper ved etablering på Rabben  sett opp mot alternativ i Nordhammervika: 

 Anleggskostnaden er omtrent den samme for de to lokaliseringene.  

 Større driftskostnader på Nordhammervik grunnet lengre pumpeledning og større vann-
mengde. Grovt estimert ca. kr. 40.000,- høyere driftskostnad pr. år. 

 Fordelaktig med plassering på Nordhammarvika med tanke på luktplager. På Rabben må det 
påregnes renseløsning med tanke på lukt, som vil fordyre prosjektet.  

 Aktuell tomt i Nordhammervik er der eksisterende slamavskillere for næringsparken er lokali-
sert. Disse kan da fjernes og eksisterende utslippsledning kan sannsynligvis benyttes. Dette 
alternativet er avhengig av at det inngås ny opsjonsavtale med Aqualine som da må redusere 
arealbehovet sitt. Eventuelt etablering i utvidelsen av næringsparken, N1.  

 
Anbefaling: 

Alternativ lokalisering i Nordhammervik næringspark anbefales og er bedre ut fra en totalvurdering. 
Nordhammarvik gir mulighet for en skjermet beliggenhet, særlig hvis det plasseres på N1. Med dette 
unngår en også å beslaglegge et svært attraktivt areal i strandsonen. For etablering i Nordhammervik 
næringspark er det godkjent reguleringsplan, men avtale om tomt må inngås.  
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VEG 1 FORTAU/GANGVEG I SØRVEIEN OG MELLOMVEIEN MELLOM SIVEIEN OG FORBI 
INTERNATBAKKEN TIL BEINSKARDET. 
Gårds- og bruksnummer Forslaget berører en mengde eiendommer   

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å etablere fortau i Sørveien samt i  Mel-
lomveien mellom Siveien og forbi Internatbakken til Bein-
skardet boligfelt. I Sørveien er det utbygd fortau i den ne-
derste delen mot fylkesvegen.  
 
Bakgrunnen for i innspillet er forventning om økt biltrafikk, 
herunder varelevering, i forbindelse med konkrete utbyg-
gingsplaner for kvartalet øst for Mellomveien.  I tillegg er 
det viktig at forslag til nytt boligområde B2, samt eksiste-
rende boliger i området får en trygg skoleveg, samt at det 
blir en trygg atkomst til ny fotballhall.  
 

Dagens bruk Vegkant/ opparbeidede utomhusarealer. 

Områdets størrelse og avgrensning Gangforbindelsen forutsettes bygd som fortau. Fra Inter-
natbakken og sørover til enden av Beinskardveien er det al-
lerede bygd gang- og sykkelveg. 

Formål i godkjent reguleringsplan Kombinert forretning/bolig/offentlig formål 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant. 

Naturmangfold   Ikke i konflikt med kjente naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ikke relevant. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Forurensning er ikke registret og fortau medfører ikke 
fare for forurensning 

Støy  Ikke relevant. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Etablering av fortau vil fremme gåing og sykling.   

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Etablering av fortau er positivt med tanke på barn og 
unges oppvekstvilkår.  

Friluftsliv  Ikke relevant.  

Øvrige folkehelsetema  Tilrettelegging for mjuke trafikanter vurderes svært 
positivt, både med tanke på tilrettelegging for økt fy-
sisk atkvitet og trafikksikkerhet.  

Risiko og sårbarhet  Området har stor mulighet for marin leire, dette må 
undersøkes før bygging. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Fortau er et samfunnsnyttig infrastrukturtiltak.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Bedre forhold for gående og syklende i sentrum vur-
deres som et positivt tiltak med tanke på tettstedets 
attraktivitet.  

Oppsummering/anbefaling: Det er ikke kartlagt negative konsekvenser av innspillet. Samfunnsnyt-
ten er stor og tiltaket anbefales. Området må undersøkes for kvikkleire.  
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I 1  UTVIDELSE AV IDRETTSANLEGG FOR FRAMTIDIG FOTBALLHALL 
Navn, gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/1 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Ønsker omdisponering av 7,8 daa fra LNFR til idrettsformål 
for å gi plass til utbygging av ny fotballhall. I tilleggmå at-
komst justeres. Området ligger vest for kommunehuset.   

 
Dagens bruk Lek og uteopphold 

Områdets størrelse og avgrensning Ca. 7,8 daa.   

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier. 

Vann og vassdrag  Ikke relevant 

Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  En fotballhall vil dominere landskapet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier. 

Forurensning: luft, jord og vann  Forurensning er ikke registrert og tiltaket medfører 
ikke fare for forurensning 

Støy   Tiltaket medfører ikke økt støy, og er ikke i støyutsatt.  

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Tiltaket medfører tidvis økt trafikk. Atkomst til områ-
det går gjennom området for offentlig tjenesteyting, 
bak Herredshuset. Det kan bli behov for en mindre 
justering av adkomsten for å få en bedre situasjon 
samt få etablert fortau fra Mellomvegen. 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Området er i Barnetråkkregistreringen rangert som et 
av tre hovedsteder for aktivitet. Golanskogen bak fot-
ballbanen er mye brukt sommer og vinter både til lek 
og grilling. "Området har fine klatretrær." Fotballhall 
er imidlertid også et viktig tiltak for barn og unge. 

Friluftsliv  Området er registrert som et viktig leke og rekrea-
sjonsområde.  

Øvrige folkehelsetema  Anlegget vil være et positivt tilbud, spesielt til barn og 
unge. Tiltaket vil også bidra til positiv integrering av 
innvandrergrupper. 

Risiko og sårbarhet  Området ligger i et område med stor mulighet for ma-
rin leire. Før oppføring av et stort bygg bør grunnfor-
holdene undersøkes. Jf. kap. om ROS-analyse. 
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Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Positiv utvidelse av sosial/kulturell infrastruktur. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Fotballhall utvider tilbudet for barn og unge og vil 
også kunne bidra positivt til innvandrergrupper. 

Oppsummering/anbefaling: Utbygging av fotballhallen er et svært positivt tiltak, særlig for barn og 
unge. Tiltaket berører Golanskogen og her bør det vektlegges å minimalisere uttak av trær. Det bør 
tas hensyn til boligbebyggelsen vest for hallen ved at byggets volum/høyde trappes ned mot vest. 
Området må undersøkes for kvikkleire. Atkomst til anlegget forusettes å skje i tilknytning til eksiste-
rende veg i område for tjenesteyting, ev. med en justering av denne. 
I 1, utvidelse til idrettsanlegg anbefales, som bygget 
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TURVEG 1  SISTIEN  
Navn, gårds- og bruksnummer Tiltaket berører eiendommer mellom Siholmen og Nord-

hammervika. 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

 
Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Sihol-
men til Rabbakaia, ønskes videreført fram til Nordhammar-
vika.  
 
Sistien sees i sammenheng med eksisterende gang- og syk-
kelvegtilbud langs fylkesveg 714. Disse vil danne turvegtil-
budet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger inn-
over Hauan. Stien binder også sammen ulike områder og 
aktiviteter som foregår i strandsona.   
 
Stien vises i planforslaget som turveg. Denne vil få en enkel 
opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette skal 
gjøre stien tilgjengelig også for syklister og barnevogner. 
Det er viktig å innordne stien til landskapet og unngå å 
overdimensjonere den.   
 
I tilknytning til turstien, foreslås det å opparbeide raste-
plass/utsiktspunkt ved endepunktet i sør, rett nord for av-
kjørsla til Nordhammervik næringspark.  Her ligger en del 
av den gamle fylkesvegen i en kurve på utsida av dagens 
veg.  Det forutsettes at bilatkomst til området skjer via at-
komstvegen til industriområdet, og at området ellers opp-
arbeides som en rasteplass med utsikt mot sjøen.  
 
Turstien er både ment å være et tiltak som skal fremme re-
kreasjon og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv 
veg for gående og syklende på veg til fra daglige gjøremål.  

Dagens bruk Sammensatt arealbruk langs hele stien 

Områdets størrelse og avgrensning Turvegen slik den er avgrenset i kartet over er om lag 2,7 
km lang.  

Formål i kommunedelplan 2009 Turvegen går gjennom mange ulike arealformål, men lig-
ger hovedsakling innenfor LNFR-formål.  
Kommunedelplan for Sistranda 2009 har følgende juridiske 
bestemmelse: 
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 Bygging av turvegen skal skje på mest mulig skånsom måte, 
og skal ikke innebære utfylling i sjø eller andre omfattende 
terrenginngrep i strandsonen.  
Av retningslinjene framgår følgende (disse er ikke juridisk 
bindende): 
Planen regulerer inn en trasé for Sistien. Sistien skal utformes 
som en enkel men representativ gangveg. Denne skal legges i 
terrenget og traséen er regulert rundt naust og landskapsfor-
masjoner for å oppnå dette. Den er tenkt utformet i naturs-
tein og lagt i sand slik at den glir inn i landskapet, men samti-
dig framstår som estetisk og bymessig – et viktig byrom i 
"kystbyen". 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Stien går hovedsaklig i utkanten av dyrka mark. 

Naturmangfold  Noen observasjoner av rødlista fuglearter er gjort, 
men registreringene ligger ikke inn i arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Dette betyr at kvaliteten og/el-
ler relevansen på registreringen ikke er god nok.   

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 

Strandsone  Planforslaget anses som positivt for allmennhetens 
tilgang til strandsonen.  

Landskap og estetikk  Turveg i området vurderes ikke å ha negativ virkning. 

Kulturminner og kulturmiljø  Et kulturminne (øks av flint) med uavklart vernestatus 
på g.nr/b.nr 20/6. Kulturminnet kan tenkes synliggjort 
for brukere av stien, og på denne måten være en kvali-
tet ved turvegen.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for forurens-
ning. Ikke registrert forurenset grunn i området 

Støy 
  

 Arealbruken fører ikke til økt støy, og bruksformålene 
det legges opp til er ikke støyfølsomme.   

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ikke relevant.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Tilrettelegging av turveg vurderes som positivt med 
tanke på barn og unges oppvekstvilkår.  

Friluftsliv  Store deler av stien ligger innenfor et område som er 
registrert som svært viktig friluftsområde. Etablering 
av en sti vil øke friluftsverdien. 

Øvrige folkehelsetema  Tiltaket er svært positivt i et folkehelseperspektiv. Det 
gir mulighet for økt fysisk aktivitet og positive natur-
opplevelser. Ferdsel langs mørklagte og folketomme 
områder kjennes utrygt for mange. 

Risiko og sårbarhet  Det er stor mulighet for marin leire langs stien, men 
etablering av sti er et så lite inngrep at det ikke vil øke 
eventuell skredfare i området.  

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 
  

 Turstien vil kunne utgjøre et supplement til det mer 
opparbeidede gang- og sykkeltilbudet langs fylkesve-
gen.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Sistien vurderes som et positivt tiltak med tanke på 
Sistrandas attraktivitet som tettsted.  

Oppsummering/anbefaling: Etablering av turveg i strandsonen vurderes ikke å ha negative konse-
kvenser av betydning. Ved opparbeiding av stien bør en være oppmerksom på ev. kulturminner. Det 
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legges opp til enklere standard på stien enn det som var forutsatt i retningslinjene fra kommunedel-
plan 2009. Begrunnelsen er at mindre urbant preg gir bedre landskapstilpassing. Det vil dessuten bli 
mindre kostnadskrevende å etablere den. Nedenfor Midtsian skal stien ha universell utforming, og gis  
et mer urbant uttrykk. Turvegen anbefales utvidet. 
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F1  FRØYA FOLKEPARK  
Navn, gårds- og bruksnummer 22/2, 22/3, 22/7, 21/43, 21/1, 21/123 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å legge til rette for etablering av en 
opplevelsespark som skal formidle Sistrandas historiske ut-
vikling. Det innebærer tilrettelegging for museums- og kul-
turaktiviteter og at noen historiske bygg blir flyttet til om-
rådet. Under gjengis en foreløpig skisse. 
Administrasjonsbygg for Folkeparken kan etableres sør for 
Frøya kultur- og kompetansesenter innenfor området av-
satt til Sentrumsformål.  
Sammenhengen med etablering av Sistien er viktig.  

 
Dagens bruk Strandsone/dyrka mark med drivhus (ikke i bruk) med til-

hørende parkering, atkomstveg og lagerareal. 

Områdets størrelse 19 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR og sentrumsområde 

Foreslått formål:                                                                   Friområde med åpning for å oppføre bygninger av historisk 
og kulturell verdi.  

TEMA- MILJØ  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 

Landbruk  Området er registrert med 18,8 daa fulldyrka jord. In-
nenfor dette arealet er det imidlertid bygd drivhus 
(ikke lenger i bruk) og bedehus med tilhørende parke-
ring, atkomstveg og lagerareal, slik at dyrka mark i 
praksis er vesentlig redusert, til ca 10- 12 daa.  

Naturmangfold  Det er kartlagt to arter av nasjonal forvaltningsinter-
esse: Brushane er en sårbar art i henhold til Norsk rød-
liste 2010, og av særlig stor forvaltningsinteresse.  
Vipe er en nær trua art i henhold til Norsk rødliste 
2010, den er av stor forvaltningsinteresse. Området 
(sjøen) brukes til foringsområde. 
Området er allerede mye brukt av allmennheten, men 
etablering av folkepark og utbygging av Sistien vil 
føre til økt ferdsel.  Det er forventet at artene tilpasser 
seg situasjonen da det er mange tilsvarende forings-
områder i nærheten.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant  
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Strandsone  Tiltaket omfatter strandsonen, men vil heller fremme 
enn begrense tilgangen for allmennheten.  

Landskap og estetikk  Folkepark med tiltenkte bygninger skal gi et bilde av 
gamle Sistranda og gli naturlig inn i området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer 

TEMA- SAMFUNN  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 

Barn og unges oppvekstvilkår  Strandsonen er et viktig område for barn og unge på 
Sistranda.  

Friluftsliv  Området er mye brukt til kiting. Dette lar seg kombi-
nere, og kitingmiljøet vil også kunne få benytte et his-
torisk bygg til sin aktivitet/klubbhus. 

Folkehelse  Tiltaket vil utgjøre en sosial møteplass og bidra til po-
sitiv integrering av innvandrergrupper. 

Infrastruktur og kollektivtrafikk  Det finnes eksisterende infrastruktur i området  

Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo og havnivå-
stigning. Lokalisering av bygg må innordne seg dette.  
Området har stor mulighet for marin leire og grunn-
forholdene må derfor undersøkes.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tiltaket vil ha positiv effekt som sosial og kulturell 
møteplass og være et positivt tilbud til alle grupper i 
befolkningen.  

Oppsummering/anbefaling: Etablering av folkepark blir ivaretatt i denne omgang ved utvidelse av 
Museumsparken (F2). 
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F2  MUSEUMSOMRÅDET  
Navn, gårds- og bruksnummer  

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å legge til rette for friområde.  
 

Dagens bruk Strandsone/dyrka mark  
 

Områdets størrelse Ca 5,5 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR  

Foreslått formål:                                                                   Friområde.  

TEMA- MILJØ  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 

Landbruk  Området er registrert med ca 5 daa fulldyrka jord.  

Naturmangfold  Området er allerede mye brukt av allmennheten, men 
etablering av folkepark og utbygging av Sistien vil 
føre til økt ferdsel. Det er forventet at artene tilpasser 
seg situasjonen da det er mange tilsvarende forings-
områder i nærheten.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant  

Strandsone  Tiltaket omfatter strandsonen, men vil heller fremme 
enn begrense tilgangen for allmennheten.  

Landskap og estetikk  Ingen endring.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer. 

TEMA- SAMFUNN  Forklaring, kunnskapsgrunnlag, vurdering 

Barn og unges oppvekstvilkår  Strandsonen er et viktig område for barn og unge på 
Sistranda.  

Friluftsliv  Postivt med friområde tett på sentrum og strandsoe-
nen, med Sistien. 

Folkehelse  Tiltaket vil utgjøre en sosial møteplass og bidra til po-
sitiv integrering av innvandrergrupper. 

Infrastruktur og kollektivtrafikk  Det finnes eksisterende infrastruktur i området  

Risiko og sårbarhet  Deler av området er utsatt for stormflo og havnivå-
stigning. Lokalisering av evt bygg må innordne seg 
dette. Området har stor mulighet for marin leire og 
grunnforholdene må derfor undersøkes.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Tiltaket vil ha positiv effekt som sosial og kulturell 
møteplass og være et positivt tilbud til alle grupper i 
befolkningen.  
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Oppsummering/anbefaling: Etablering av friområde her vil bidra positivt til det sosiale og kulturelle 
miljøet på Frøya.  
 
Arealdisponeringen anbefales. Det må utarbeides reguleringsplan for tiltaket der rammen for utbyg-
ging avklares og samfunnssikkerhet vurderes nærmere med tanke på tilpassing, utover bruk og oppar-
beiding av uteområdene. 
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OT 5 HØYDEBASSENG SISTRANDA 
Gårds- og bruksnummer Gnr/bnr 21/61 

Forslagsstiller Frøya kommune 

 
Innspill med gjeldende plansituasjon 

Oppgradering og utvidelse av eksisterende høydebasseng 
for Sistranda. 

Dagens bruk Høydebasseng og utmark 

Områdets størrelse og avgrensning Ca 8 daa 
 

Formål i kommunedelplan 2009 LNFR 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk.  Ingen merkbar innvirkning 

Naturmangfold  Det er ikke registrert særskilt viktige naturverdier i 
området.  

Vann og vassdrag  Ikke relevant. 
Strandsone  Ikke relevant 

Landskap og estetikk  Ingen merkbar innvirkning 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte verdier.  

Forurensning: luft, jord og vann  Ingen merkbar innvirkning 

Støy   Ingen merkbar innvirkning 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Ingen merkbar innvirkning 

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 
  

 Det er ikke kjent at området blir brukt til aktiviteter 
for barn og unge. 

Friluftsliv  Det er ikke registrert friluftslivsinteresser i området. 

Øvrige folkehelsetema 
  Ingen merkbar innvirkning, utover at tiltaket er viktig 

for drikkvannsleveransen til Sistranda. 

Risiko og sårbarhet 

 

 
 

Området ligger ikke utsatt til i forhold til stormflo, 
steinsprang, skred eller flom. 
Området ligger i et område stor mulighet for marin 
leire. Nærmere vurdering må utføres i detaljplanleg-
ging/byggesak. Jf. kap. om ROS-analyse. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage ve-
ger). 

 Naturlig sted for utvidelse av eksisterende høydebas-
seng. 

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Ingen merkbar innvirkning 

Oppsummering: Området synes godt egnet og er det naturlige stedet for utvidelse siden høydebas-
senget allerede er etablert her. 
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Planforslagets samla virkning etter utredningstema 

Kommunedelplan for Sistranda omfatter grovt sett tre hovedtyper av landskap:  
Strandsone, en sone med bebyggelse innimellom dyrka/dyrkbar mark og til sist kystlyng-
hei/torv/myr.   
 
I planprogrammet er det redegjort for at området med kystlynghei, torv og myr skal tas vare på 
som naturtype og friluftsområde.  Dette er også områder som avgrenser tettstedet på en naturlig 
måte og slik bidrar til at bebyggelsen blir mest mulig samla rundt sentrum.  Dette gir også korte 
avstander mellom daglige gjøremål for mange og bidrar positivt til å redusere biltrafikk. Denne si-
tuasjonen gir et særlig utbyggingspress på landbruksjord og til dels i strandsonen. 
 

VIRKNINGER FOR LANDBRUK 
I tillegg til boligområder, foreslås det omdisponert jordbruksareal til offentlig tjenesteyting. 
 
Flere av innspillene er redusert for å begrense utbygging på jordbruksareal. Dette er spesielt i områder 
der omreguleringa fører til særlige driftsmessige ulemper og der området er en del av et større område 
med jordbruksareal.   
 
Foreslått ny arealbruk i kommunedelplanen berører 

 Ca 23 daa fulldyrka mark til bolig, 38 daa til offentlig tjenesteyting og 5 daa til Museums-
parken. Totalt 66 daa. 

 

VIRKNINGER FOR NATURMANGFOLD 
Sistranda er et kommunesenter i sterk utvikling. Urbaniseringen vil påvirke naturmangfoldet. Det er 
registrert flere rødlista fuglearter i de sjønære områdene. Flere av artene er registrert inne på land og 
det er kjent at strandsonen/vannkanten er det viktigste området for næringssøk.  Registreringene lig-
ger hovedsaklig ikke inne i liste over arter av nasjonal forvaltningsinteresse, unntak er arter registrert i 
F1 og S2. I F1 er brushane (sårbar art) og vipe (nær trua art) registrert som næringssøkende. I S2 er ras-
teområdet for de registrerte artene på hustak. Her har artene tilpasset seg et område med relativt stor 
aktivitet. Artene har alternative forings- og rasteområder i nærheten, som ligger utenfor kommunesen-
teret.   
Utvikling i områdene anses ikke å ha negativ konsekvens for artene. Artene er registret rastende eller spis-
ende og gjerne da i områder som allerede er bebygd.  
 

VIRKNINGER FOR VANN OG VASSDRAG 
Det er ikke kartlagt negative virkninger for vann og vassdrag.  
 

VIRKNINGER FOR STRANDSONE 
Strandsonen blir berørt i store deler av Sistranda gjennom etablering av Folkepark, utvidelse av Sistien 
og bestemmelse om spredt naust i LNFR området. Dette anses imidlertid som positive tiltak som er 
viktig for allmennheten.  
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Det bemerkes at det er begrenset mulighet til å bygge nye naust i området. Sør for Rabben småbåt-
havn var det i kommunedelplan fra 2009 avsatt et naustområde på 4,6 daa mellom fylkesvegen og 
sjøen. 
 
En mindre utvidelse av Byggeriet, S1, og endret formål til sentrumsformål på Siholmen anses heller 
ikke å gi negative virkninger for allmennheten, friluftsliv eller natur-/kulturverdier i området.   
 
Ved detaljplanlegging av boligområde B11, B11b og B11c må det også tas særlige hensyn i detaljplan-
leggingen. 
 

VIRKNINGER FOR LANDSKAP OG ESTETIKK 
Innspill som strekker seg opp i heilandskapet er blitt avvist med bakgrunn i bl.a. landskap/kystlynghei.  
Nye byggeområder som inngår i planen, vil i hovedsak ikke ha særskilt negativ landskapseffekt. For bo-
ligområde B11, B11b og B11c må det også tas særlige landskapshensyn i detaljplanleggingen. 
 

VIRKNINGER FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
Innspill Turveg 1, Sistien, berører et funnsted med uavklart vernestatus. Det forutsettes at turvegen 
kan etableres.   
 

VIRKNINGER FOR FORURENSNING: LUFT, JORD OG VANN 
For innspillene som medfører fylling i sjø (N1 og S1), må det kartlegges hvordan utfylling påvirker vann-
ressursen, og om det berører forurensa grunn. Det må sikres at det brukes rene masser ved utfylling. 
Dette følger av forurensningsloven.  
 

VIRKNINGER FOR STØY 
Enkelte av innspillsområdene ligger nært fylkesveg 714, og er utsatt for vegtrafikkstøy jf. støyvarsel-
kart. Her må dette utredes med tanke på avbøtende tiltak i forbindelse med detaljplanleggingen. 
 

VIRKNINGER FOR SAMMENHENG AREALBRUK – TRANSPORTBEHOV 
Det er lagt vekt på fortetting/kompakt utnytting av arealene. Det foreslås gode gang/sykkelforbindel-
ser der dette mangler.  Korte avstander er vektlagt. Boligområde B1 og B11 ligger lengst unna sentrum 
(ca 1,6 km). Her er det utbygd gang-/sykkelveg. 
 

VIRKNINGER FOR FYLKESVEG 714/TRAFIKKSIKKERHET 
Fv. 714 har hovedsakelig lokal trafikk. ÅDT er ca. 3000 på Midtsian. Mye av næringstransporten på 
Frøya følger dessuten fv. 716.  Etablering av Miljøgate gjennom sentrale deler av Sistranda har bidratt 
til et triveligere og tryggere tettstedsmiljø.  Kommunedelplanen legger opp til at Sistien kan nyttes 
som et supplement til eksisterende gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Sistien kan brukes til å 
komme seg inn til Miljøgata, der det er bedre tilrettelagt for kryssing for mjuke trafikanter enn ellers 
langs fylkesvegen. Forøvrig må kryssing av fv. 714 kan skje i merkede fotgjengerfelt ved avkjørselen til 
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Nordhammervika næringspark (behov for nytt gangfelt) og ved Siholmen (eksisterende), jf. intensjo-
nen med Sistranda rundt. Det må i tillegg legges til rette for sikker kryssing av fylkesvegen der det 
etableres aktivitet på sjøsida av fylkesvegen. Detaljert utforming forutsettes løst på detaljplannivå.  
 
Behov for nye avkjørsler/bruk av eksisterende avkjørsler: 
Parkering og bilatkomst til Museumsparken F2 skal benytte seg av sentrumsparkering forøvrig. Det vil 
dessuten bli kjøreatkomst til administrasjonsbygget i område avsatt til sentrumsformål sør for Frøya 
kultur- og kompetansesenter. Det skal utarbeides reguleringsplan for områdene.  
 

VIRKNINGER FOR BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR 
Planen er tilpasset for å ivareta barn og unges interesser. Barnetråkkrapporten er lagt til grunn for plan-
arbeidet. I denne rapporten er Golanskogen påpekt som særlig viktig.  Her er det kryssende interesser 
for ulike grupper barn og unge, mellom fotballhall og bevaring av Golanskogen.  Fotballhall bør imidler-
tid ligge i tilknytning til idrettsplassen. Dette må det også tas hensyn til ved eventuell utbygging av 
OT4.  
 
Etablering av fotballhall og nytt forretnings-/tjenesteyting-/boligbygg i sentrum (i samsvar med gjel-
dende reguleringsplan) vil føre til økt trafikk langs Mellomvegen og videre til Fotballhallen. Det foreslås 
fortau på strekningen. 
 
Det er tatt inn bestemmelse om areal for uteopphold i boligområder.  
 

VIRKNINGER FOR FRILUFTSLIV 
Etablering av Sistien (mellom Siholmen – Nordhammarvika) sammen med utbygd gang-sykkelveg, vil 
gi et godt tilbud også til turgåere. Sammen med turstier i Hauan (nærturområde) er mulighetene 
mange og varierte. Turvegen har god tilgjengelighet for de fleste brukergrupper. 
 

VIRKNINGER FOR ØVRIG FOLKEHELSETEMA 
Kriminalitetsforebygging i bomiljø/sentrum/nærmiljø er tiltak som i hovedsak vil bli vurdert i detaljplan 
og byggesak. Dette kan dreie seg om god belysning samt ryddige og tiltalende omgivelser. Sammen 
med møblering med benker o.l. i uteoppholdsaraelene, vil dette invitere folk til å bruke områdene og 
dette virker i seg selv kriminalitetsforebyggende.   
 
I kommunedelplanen er det lagt vekt på at samla arealbruk skal ha gode forutsetninger for å utgjøre et 
nett av attraktive møteplasser i gode omgivelser. Bl.a. Sistien og andre turveger samt Folkeparken og 
sentrumsområdet bygger opp undere dette. Ved opparbeiding av næringsarealer er det viktig å legge 
opp til god belysning og andre trygghetsfremmende tiltak, skjemmende lagring og rot bør unngås så 
langt det er mulig, og ev. skjermes fra områder som er tilgjengelig for folk flest.  
 
Helseforskjeller i befolkningen. Frøya/Sistranda er et forholdsvis lite og oversiktlig samfunn.  Samla 
arealdisponering legger ikke opp til at det skal kunne bli store helseforskjeller i befolkningen.  Ved 
etablering av Folkeparken og ny fotballhall er det forventet at dette vil være positivt for alle og virke 
samlende for alle grupper. Det vil være gode integreringstiltak for innvandrere.  
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Universell utforming skal bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. 
Det dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til sam-
funnsdeltakelse. Universell utforming er et tema som i hovedsak vurderes i byggesak og ev. detaljregu-
lering.  
 
I kommunedelplanen er det vektlagt at trafikksystemet, særlig for myke trafikanter, skal være lett å 
orientere seg i. Det er videre lagt opp til at noen turveger skal være spesielt enkle å ferdes på for de 
fleste brukergrupper. Dette gjelder Ørndalsvegen og Sistien som er utformet slik at en skal kunne 
komme fram med barnevogn/rullestol. Turvegene har stort sett ikke fast dekke av hensyn til tilpassing 
til naturen. Gjennom sentrum, fra Folkeparken til området med sentrumsformål sør for Frøya kultur- og 
kompetansesenter, gis Sistien særskilt standard. For Sistien videreføres forøvrig kommuneplanbe-
stemmelse fra 2009 om at bygging av Sistien skal skje på en mest mulig skånsom måte uten omfat-
tende terrenginngrep eller fylling i sjø. 
 

VIRKNINGER FOR RISIKO OG SÅRBARHET  
Det vises til ROS- analysen, som omtaler forhold under hvert enkelt utbyggingsområde. 
 

VIRKNINGER FOR ØKONOMI/INFRASTRUKTUR (SKOLE, BARNEHAGE VEGER) 
I og med at hele planområdet ligger sentrumsnært, kan de fleste områdene relativt lett knyttes til ek-
sisterende kommunalteknisk infrastruktur. I enkelte områder må det på reguleringsplannivå vurderes 
hvordan en skal løse atkomst fra fylkesvegen.  
 
Boligområdene ligger innenfor akseptabel avstand fra sosial infrastruktur på Midtsian (skoler, barneha-
ger, osv). Dette gjelder også idrettsanlegg og øvrige sentrumstilbud. De fleste utbyggingsområdene 
ligger gunstig til for bruk av kollektivtilbud.  
 

VIRKNINGER FOR SAMFUNN, KULTUR OG NÆRINGSLIV 
Alle nye områder vurderes å være positive med tanke på Sistrandas utvikling, tettstedets attraktivitet 
som bosted og/eller muligheter for næringsutvikling.  
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RISIKO- OG SÅRBARHETS-
ANALYSE (ROS) 
 
VURDERING AV RISIKO, FARER SOM GJELDER HELE PLANOMRÅ-
DET OG VURDERING AV BEHOV FOR AVBØTENDE TILTAK /HVILKE 
HENSYN SOM MÅ TAS  
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Metode 

Det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder: Sam-
funnssikkerhet i planlegging, revidert desember 2011. 
 
Mulige uønskede hendelser er sortert etter  

 Naturlige hendelser i planområdet som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm. 

 Hendelser som kan påvirke omgivelsene som følge av planlagte formål.  
Forhold som er med i sjekklista, men ikke er relevant, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt. Dette er kun 
unntaksvis utdypet videre.  
 
Samlet risikovurdering, risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens, er gitt i matrise: 

Konsekvens  Ufarlig: 1 En viss fare: 2 Kritisk: 3  Farlig: 4 Katastrofalt: 5 
Sannsynlighet 

Meget sannsynlig: 4      

Sannsynlig: 3      

Mindre sannsynlig- 
få tilfeller: 2 

     

Lite sannsynlig- 
ingen tilfeller: 1 

     

 

BEGREPER: 
Lite sannsynlig: Mindre enn en gang i løpet av 50 år 
Mindre sannsynlig: Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 
Sannsynlig: Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år  
Meget sannsynlig: Mer enn en gang i løpet av ett år.  
Ufarlig: Ingen personskader eller miljøskader. Systembrudd er uvesentlig 
En viss fare: Få/små personskader og mindre/lokale skader på miljø. System settes midlertidig ut av 
drift. 
Kritisk: Alvorlige personskader og omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser og restitu-
sjonstid <1 år. System settes ut av drift i flere døgn.  
Farlig: Alvorlige personskader/en død, omfattende skader på miljø med regionale konsekvenser og re-
stitusjonstid >1 år. System settes ute av drift over lengre tid. 
Katastrofalt: En/flere døde, svært alvorlige og langvarige skader på miljø/uopprettelig. System settes 
varig ut av drift. 
 

Uakseptablel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko til gul el-
ler grønn 
Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.  
Akseptabel risiko. 
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Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 

Under er det vurdert om planområdet er utsatt for risiko for uønska hendelser. 
Områder merket med * er utdypet under tabellen. 
 
 

Naturlige hendelser Aktuelt? Sansynlig-
het 

Konsekvens Risiko 

1 *Radongass Ja 3 2  

2 *Skog-/lyngbrann Ja 3 3  

3 *Stormflo Ja 3 3  

4 *Vindutsatt Ja 3 2  

5 Nedbørsutsatt Nei    

6 Snø- eller steinskred Nei    

7 Flodbølger Nei    

8 *Masseras/-skred Ja 2 3  

9 Flom/flomskred Nei    

 
*1. Radongass 
 Det finnes noen lommer med høy aktsomhetsgrad for radongass innenfor planområdet. Disse 

er kommentert for hvert enkelt innspill i konsekvensutredningen.   
  
 Avbøtende tiltak: 
 Dette ivaretas av TEK 10 når området skal bygges ut. 
 
*2. Skog og lyngbrann 
 Lite regn sammen med mye vind gjør Sistranda utsatt når det gjelder lyngbrann. Jf. lyngbran-

nen i Hauan ovenfor Sistranda i januar 2014. Kommunen har opparbeidet god akutt beredskap 
der de samarbeider godt med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at de sterkeste vin-
dene kommer fra vest. Dermed er sannsynligheten for at lyngbranner skal true bebyggelsen på 
Sistranda mindre, men uansett er dette en hendelse som kan ha katastrofale konsekvenser. 

   
Avbøtende tiltak:  

 God brannberedskap ivaretas forøvrig gjennom øvelser og øvrig beredskapsarbeid. Branngate 
kombinert med turveg Sistranda rundt er vurdert, men er foreløpig ikke aktuelt. Etablering av 
slik branngate bør i så fall utgjøre en ytre grense for utvikling av Sistranda som tettsted. 

   
 
*3. Stormflo 
 I følge Tek 10 skal det for bygg som beregnes for personopphold tas utgangspunkt i 200 års 

stormflo. Dette gjelder bolig, fritidsbolig og campinghytte, garasjeanlegg og brakkerigg, skole 
og barnehage, kontorbygning, industribygg og driftsbygning i landbruket som ikke inngår i sik-
kerhetsklasse F1. 200 års stormflo må dessuten korrigeres for forventet havnivå i år 2100. 
For Sistranda tilsier dette en minimumskote på 2,32m for etablering av bygg for personopp-
hold. Dette er i tråd med Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for sam-
funnssikkerhet (DSB) sine anbefalinger og Miljødirektoratets rapport M-405 om beregnet en 
havnivåstigning.  
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Hensyn til mulig stormflo:  

 Område utsatt for stormflo (opp til kote 2,32 moh) vises som hensynssone i kommunedelplank-
artet. Det følger bestemmelse om forbud mot spesifiserte tiltak under stormflonivået. 

 
*4. Vindutsatt  
 Med Sistrandas beliggenhet ut mot storhavet forekommer ekstremvær med strek vind flere 

ganger i året. Dermed er også fare for at løse gjenstander og gjenstander som er for dårlig for-
ankret på land og til sjøs, blir tatt av stormen og kommer ukontrollert gjennom lufta/sjøen. Inn-
byggerne er vant til å håndtere slike hendelser og det er viktig å vektlegge at nye innbyggere 
også får slik  kunnskap.  

   
Nærmeste målestasjonen for vind er målestasjonen på Ørlandet, jf. data fra Metrologisk insti-
tutt (eklima). I de siste 10 åra (01.01.2005-31.12.2014) er det registrert maks. vindhastighet på 
48.4 m/s. Til sammenligning var maks. vindhastighet i perioden 1961 til 1990 på 27,8 m/s. Mid-
delhastigheten for vind har i de samme periodene økt fra 5,8 til 6,0 m/s. Fremherskende vind-
retning er fra sørøst, mens de sterkeste vindene kommer fra vest, jf. vindrose under. Dette er 
også i samsvar med erfaringer på Frøya. Ut fra at klimautfordringene forventes å øke i åra som 
kommer, må en være forberedt på at antall dager med sterk vind på Frøya vil øke.  
 
Tilpasning og avbøtende tiltak: 
I beredskapsarbeidet må rutiner for sikring av gjenstander og skjerming mot vind osv. gjen-
nomgås. Den enkeltes ansvar for å sikre eiendeler/gjenstander gjennomgås og gjøres kjent i 
lokalsamfunnet.  
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*8. Masseras/skred 
 Store områder innenfor kommundelplan Sistranda består av marin strandavsetning hvor det er 

stor sannsynlighet for å finne marin leire, jf. kart på neste side. Området er imidlertid ikke kart-
lagt mht. forekomst av kvikkleire og i mange av områdene er jordsmonnet så tynt at faren for 
kvikkleireskred vurderes som liten. Planområdet har også en del berg i dagen samt områder 
med torv/myr innimellom.  Forslag til nye byggeområder er i hovedsak fortetting/direkte utvi-
delse av eksisterende byggeområder, og det er ikke grunn til å anta at disse områdene er utsatt 
for skred.  

   
 Avbøtende tiltak: 
 I områder der det kan være skredfare må det i forbindelse med byggesak / reguleringsplan utfø-

res grunnundersøkelser. Dette ivaretas av bestemmelser og retningslinjer.  
 
 
 

 



 
 
 

116 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Marin strandavsetning er dannet av bølge og strømaktivitet i 
strandsonen og består av rundet og godt sortert materiale.  

Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og 
kvikkleire, finnes kun innenfor den løsmassetypen som kal-
les hav- og fjordavsetninger. Denne løsmassetypen er mar-
kert med blå farge på det kvartærgeologiske kartet, der av-
setningen finnes i dagen. Imidlertid er det mulig å finne 
hav- og fjordavsetninger under andre løsmassetyper un-
der den marine grensen. 

 



Kommunedelplan for Sistranda 
Oppsummeringsnotat som viser alle endringer etter siste høring 
 
Dato for siste revidering: 09.05.18. 
 
 

Innledning 
 
Her er alle endringer etter 2.gangs høring oppsummert i et dokument. Dette vedlegges politisk 
behandling for å forenkle framstillingen til politikerne og innbyggerne for øvrig. 
 
 
 
I konsekvensutredningen (KU) er det ikke tatt ut noen områder, da alle vurderte områder ligger inne 
her.  
 
De nye områdene som trenger KU er lagt inn:  

 Museumsområde – LNFR til Grønnstruktur 

 Starrberget/Nordhammervika N2 - Næring til bolig (B18) 

 Utvidelse av Beinskardet boligområde 

 Høydebasseng Sistranda – LNFR til høydebasseng 

 Siholmen – Sentrumsområde 

 Grønnskaget – Friområde til bolig 
 

1. Nye områder som er vurdert inn i forslag til kommunedelplan for 
3.gangs høring 
 

1.1. Museumsområde – LNFR til Grønnstruktur (F2) 
Hele området er nå avsatt til friområde, men mesteparten tidligere var avsatt til LNFR (Landbruks-, 
natur- og friluftsformål samt reindrift). Området er nå konsekvensutredet (F2). 
 

 



 
 

1.2. Starrberget/Nordhammervika N2 - Næring til bolig (B18), til LNFR 
Dette området er nå konsekvensutredet til bolig (B18) grunnet vedtak som er gjort i sak 167/17, men 
ikke tatt med videre i planforslaget (rådmannens forslag til plan), grunnet plassering og boligreserver 
i planforslaget. 
 

 
 
 

1.3. Utvidelse av Beinskardet boligområde – LNFR til bolig (B19) 
Område foreslås utvidet og avsatt til bolig. Dette er oppfølging av vedtak gjort i Hovedutvalget for 
forvaltning i sak 11/18, hvor det bes om at det tas høyde for dette. Området er nå konsekvens-
utredet (B19). 
 

 
 
 
 



1.4. Tomt 21/262 - LNFR til bolig 
Det ble i sak 112/17 i Hovedutvalget for forvaltning gitt dispensasjon for oppføring av bolig på denne 
tomten. Rådmann ønsker å ta inn som bolig, dette da det ikke foreligger særlige grunner til å ha 
denne tomten avsatt til LNF. 
 
Denne endringen anses som en justering av dagens avgrensing av byggeområdet (bolig) og trenger 
derfor ikke konsekvensutredes. 
 

 
 
 

1.5. Høydebasseng Sistranda – LNFR til høydebasseng (OT5) 
Frøya Kommune ved VA- avdelingen har planer om oppgradering og utvidelse av eksisterende 
høydebasseng for Sistranda. Område ønskes derfor avsatt til slikt formål («Offentlig eller privat 
tjenesteyting»). Området er nå konsekvensutredet (OT5). 
 
 

 
 
 
 



1.6. Siholmen – Sentrumsområde 
Område som det er laget reguleringsplanforslag på tas inn nå i sin helhet i nytt forslag. Det er en 
intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å benytte 
sentrumsformål for å ivareta dette. Dette i tillegg til farled og småbåthavn i sjø og næringsvirksomhet 
og kombinert tjenesteyting og næring. Området og avgrensning av byggeområdene er tilnærmet 
identisk med tidligere plan, men er tatt med i konsekvensutredningen. 
 

 
 
  



 

1.7. Grønnskaget – Friområde til bolig (B20) 
 
Rådmann ønsker at avmerket område tidligere avsatt til Friområde endres til Bolig – fremtidig, på lik 
linje med tilgrensende innspill B4. Begrunnelsen for dette er etterspørsel av sentrumsnære 
boligområder og ønske om fortetting. 
 

 
 
 
  



2. Områder som er tatt ut  
 
 

2.1. Folkeparken F1 – Grønnstruktur til LNFR 
Område tas ut og tilbakeføres til LNFR, som i gjeldende plan. Erstattes med nytt forslag 
(Museumsområde). 
 

 
 
 
 

2.2. Næringsområde N1 – Næring til LNFR 
Område tas ut og avsettes til LNFR på land og Kombinerte formål i sjø og vassdrag 
 

 



 

2.3. Boligområde B7 og B7b fra bolig til LNFR 
Område tas ut og avsettes til LNFR. Dette grunnet varsel om innsigelse fra flere sektormyndigheter i 
begge høringsrundene. 
 

 
 
 
 

3. Annet  
 
 

3.1. Nye reguleringsplaner legges inn (Hensynssone) 
Hensynssonen («Reguleringsplan skal fortsatt gjelde») er utvidet med to nye planvedtak: 

 Reguleringsplan for Frøya Kultur- og Kompetansesenter (1620201701) 

 Reguleringsplan for Nordhamarvika Gravplass (1620201704) 
 
 

3.2. Nedslagsfelt for drikkevannskilde 
Hensynssone C skal også gjelde for nedslagsfelt for drikkevannskilde.  
 
 

3.3. Høyspentledninger må legges inn med hensynssone 
Det er tidligere ikke lagt inn høyspentledninger. Disse er nå lagt inn med hensynssone. 
 
 

3.4. Nye innspill som har kommet inn, som ikke er tatt med (ingen endring) 
Det er kommet inn fire konkrete arealinnspill i løpet av fjoråret. Dette er private forslag som er 
kommet inn, men som ikke er tatt inn til vurdering da dette ville krevd en ny innspillsperiode: 

a) Utfylling utafor Siholmen – Ca 3 daa til sentrumsformål 
b) Rabben - Gnr/bnr 19/19 - Ca 11 daa fra LNFR til bolig 
c) Rabben - Gnr/bnr 19/3 - Ca 35 daa fra LNFR til bolig 
d) Fredagsvika - Gnr/bnr 24/11 - Ca 7 daa (vest for Nordfrøyvegen) fra LNFR til bolig 
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1 

NVEs uttalelse til revisjon av kommunedelplan Sistranda - Frøya 

kommune 

Viser til ovennevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn.  

NVE har følgende kommentarer: 

Planforslaget fremstår som oversiktlig og gjennomarbeidet. Det er utarbeidet gode planbestemmelser 

som ivaretar NVEs forvaltningsområder på en tilfredsstillende måte.  

Vi vil likevel minne om at tiltak hvor det ikke er stilt krav om reguleringsplan, blir tilfredsstillende 

behandlet gjennom byggesak. For vår del er det viktig at plan og bygningslovens paragraf 28-1 om 

sikker byggegrunn mot naturfare blir tilstrekkelig vurdert med tanke på grunnforholdene. Er tiltakene 

lokalisert på marine avsetninger forutsetter vi at det blir gjennomført geoteknisk vurdering og eventuelt 

prosjektering. Vi er spesielt oppmerksom på tiltak i strandsonen. Vi har ved flere anledninger sett 

kvikkleireskred i sjø som kommer av utfyllinger.  

 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

regionsjef 

Åse Sofie Winther 

avdelingsingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
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Region Kystverket Midt-Norge 

Sentral postadresse:  Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 

E-post: 
 

www.kystverket.no 

post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 

 
  
 
 
 

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
 

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/1872-5 

Arkiv nr.: 
413.2 

Saksbehandler: 
Torill Hestholm Myklebust 

Dato: 
30.08.2016 

Uttalelse - Revisjon av kommundelplan Sistranda - Varsel om 2. gangs høring 
og offentlig ettersyn 

Vi viser til oversendelse av 27.06.16 vedrørende forslag til kommunedelplan for Sistranda. 
Under høringsperioden kom det inn merknader og innspill som ikke tidligere har vært 
vurdert. Kommunestyret i Frøya vedtok derfor i sak 116/16 å legge kommunedelplanen i 
sin helhet ut til 2. gangs offentlig ettersyn og høring. Kystverket beklager at vi, av 
kapasitetsmessige årsaker, ikke ga uttalelse til planen ved 1. gangs offentlig ettersyn og 
høring. 

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og sjøverts samferdsel. Etaten er et 
forvaltningsorgan underlagt Fiskeri – og kystdepartementet, og har det faglige ansvaret for 
sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og havner. 
 
Kystverket skal sikre god fremkommelighet, trygg ferdsel, og forsvarlig bruk og forvaltning 
av farvannet, samt effektiv og sikker sjøtransport og havnevirksomhet. 

Kystverket skal ivareta nasjonale interesser og føringer i blant annet: 

- Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner- og farvann (havne- og farvannsloven). 
- Ot.prp. nr. 75, (2007-2008) om lov om havner- og farvann. 
- Losloven, og tilhørende forskrifter. 
- Nasjonal transportplan 2014-2023 St. meld nr. 26 (2012-2013). 
- Kystverkets handlingsprogram 2010-2019. 
- St. meld. nr. 14 (2004-05) På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap. 
- St. meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsonen (FKD) 
- St. meld. nr. 46 (1996-97) Havner- og infrastruktur for sjøtransport (FKD) 
- Kystverket – en nasjonal etat for sjøsikkerhet, beredskap og sjøtransport. Mål Og 
strategier. 
 
For å ivareta sjøsikkerheten i norske farvann, har Kystverket etablert en omfattende 
infrastruktur og maritime tjenester. Den fysiske infrastrukturen består av fyr, sjømerker, 
skilting, etablering og utbedring av farleder og fiskerihavner. 
 
De maritime tjenestene omfatter blant annet lostjenesten, utstedelse av farledsbevis, 
trafikkovervåking og trafikk kontroll, elektroniske navigasjonshjelpemidler, meldings- og 
informasjonstjenester (is-, bølge-, strøm- og vindvarsling samt navigasjonsvarsler). 

MIDT-NORGE 
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Ny lov om havner og farvann  
Kystverket ønsker å informere om at ny ”Lov om havner og farvann” ble gjort gjeldende fra  

1.1. 2010. Dette innebærer at kommunene har fått endret forvaltningsansvar og myndighet  
i sine sjøområder, jf. §§ 7 og 9 i ny lov. Det som før var havnedistrikt er nå opphevet.  
Plikter som blir pålagt kommunen i den nye loven omfatter spesielt en plikt til å sørge for  
sikkerheten og fremkommelighet i eget sjøområde. Dersom tiltak generelt berører  
Kystverket sin eiendom eller ansvarsområde er Kystverket myndighet etter loven. En egen  
forskrift, farledsforskriften, klargjør Kystverkets myndighet og ansvar innenfor hoved- og  
biled mer detaljert.  
 
Kystverket minner om at etablering av småbåthavner er søknadspliktige tiltak, jf. havne- og  
farvannsloven § 27 og krever således tillatelse av kommunen. Dersom etableringen av  
småbåthavner skjer i tilknytning til fiskerihavnene eller på annen måte kan være av 
betydning for Kystverkets anlegg, skal tiltaket behandles av Kystverket, jf. havne- og  
farvannsloven § 28 (se nedenfor ”Etablerte fiskerihavner”).  

 
Farledsforskriften skiller mellom kommunalt sjøområde og hoved- og biled. Det betyr blant  
annet at kommunen skal behandle søknader om tiltak i kommunalt sjøområde og  
Kystverket søknader om tiltak i hoved- og biled. Et unntak fra behandling av søknader i  
kommunens sjøområde er tiltaksforskriften. Tiltak som er nevnt i denne forskriften skal  
alltid behandles av Kystverket.  
 
Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egne tillatelser etter  
havne- og farvannsloven.  
 
Kystverket har utarbeidet en veiledning til havne- og farvannsloven. Veilederen er publisert  
på www.kystverket.no under fanen ”Regelverk”, versjonen er ment for at kommunene  
eventuelt skal kunne benytte den i sin saksbehandling etter havne- og farvannsloven.  
 
Planverktøy  
Kystverket anbefaler at det i planleggingsarbeidet blir benyttet kart fra Kystverket sin  
karttjeneste Kystinfo på www.kystverket.no. Her finner man sjøkart og andre sjørelaterte  
opplysninger. 
 
Vannforskriften og EUs vanndirektiv  

Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs direktiv for vannforekomster. Dette  
er et av EUs mest viktige miljødirektiv. Hovedformålet er å sikre god miljøtilstand i  
vannforekomster, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Dette skal gjøres gjennom å  
forebygge videre forverring av kvalitet, bedring av tilstand og fremme bærekraftig bruk av  
vannressursene.  
 
Forskrifta deler landet inn i 11 vannregioner basert på nedbørfelt med én fylkeskommune  
som myndighet i hver vannregion. I hver av de 11 vannregionene skal det utarbeides  
forvaltningsplanar med miljømål og tiltaksprogram med forbedringstiltak der miljøtilstanden  
ikke er god.  
 
Naturmangfoldloven  
Med lov av 19.06.2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  
har vi fått felles retningslinjer for hvordan beslutninger fattet ved utøving av offentlig  
myndighet skal synliggjøre hvordan naturmangfold er vektlagt og vurdert. 
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Naturmangfoldloven § 7 slår fast at prinsippene i lovens §§ 8–12 skal legges til grunn som  
retningslinjer når det treffes beslutninger som berører naturmangfold etter andre  

vedtakshjemler, enten i naturmangfoldloven eller i andre lover. De vil da inngå i  
saksforberedelsen og skjønnsutøvingen når de ulike myndighetene fatter beslutninger etter  
eget lovverk som berører naturmangfold. Dette får derfor også betydning for  
saksbehandlingen etter havne- og farvannsloven.  
 
Nødhavner  
Kystverket har i sin beredskapsplanlegging utpekt nødhavner for skip i ulike  
krisesituasjoner. Nødhavnene skal ikke båndleggest i arealplaner eller reguleringsplaner,  
men en kan kartfeste disse som informasjon. Skip som blir anvist til nødhavner kan stå i  
fare for å leke og forurense og det kan derfor være fornuftig med avstand til andre  
brukerformål i sjøarealene. Oversikt over nødhavner for Nord-Trøndelag kan man finne i  
Kystverkets karttjeneste Kystinfo på www.kystverket.no. 
 
Farleder  

Det er viktig at fremtidige arealdisponeringer tar høyde for at hoved- og biled blir prioritert  
for sjøverts ferdsel. Transport og ferdsel på sjøen må ikke bli hindret av eksempelvis  
plasseringer av fortøyinger, lektere, prammer, oppdrettsanlegg m.m. Kystverket har ansvar  
for farleder på sjø og installasjonene knyttet til disse. Lokale leder har i mange tilfeller stor  
lokal betydning og bør tas hensyn til i arealdisponeringen. Viktige lokale leder er som oftest  
vist i sjøkartene, men ligger ikke alltid innenfor farledsarealet som Kystverket har  
myndighet over i medhold av ”farledsforskriften.” Det er vanlig at farledene blir fremstilt på  
plankartet med linjesymbol.  
 
Ankringsplasser  

I sjøkartene finner man avmerkede ankerplasser (markert med et anker) på naturgitte og i  
mange tilfeller på historisk hevdvunne lokaliteter. Kystverket ser på disse som viktige og  
forutsetter at disse blir sikret og opprettholdt for framtidig bruk. Kystverket ber om at en  
særlig ser til at oppdrett/havbruk med tilhørende fortøyinger ikke blir etablert på disse  
plassene.  
 
Reserverte ankringsplasser, ankringsområde.  

Dette er ankringsplasser av en viss størrelse som er knyttet til farledsystemet. Disse er  
spesielt viktige da de i stor grad nyttes av lostjeneste og anna nyttetrafikk, cruisebåttrafikk  
m.m. Disse er i noen tilfeller arealavgrenset gjennom forskrift og bør få egen arealkategori i  
en arealplan. 
 
Opplagsområde  
Noen kommuner har i sine arealplanar satt av sjøområder til langtidsankring/opplag. Dette  
er et arealformål som man i planarbeidet bør vurdere omfanget og behovet for.  
 
Fyrlykter  

I forbindelse med utbyggingsplaner må bygg og lignende ikke førest opp slik at de kan  
komme til å skjerme for lyset fra lyktene.  
Videre må det i sjøen ikke etableres bygg, installasjoner, oppdrettsanlegg, fortøyinger m.m.  
innenfor hvit lyktesektor. For sikker ferdsel og navigasjon er det også ønskelig med god  
avstand fra hvit sektor til eventuelle tiltak i sjøareala, spesielt der hvitsektorene ligger i  
viktige hoved- og bileder.  
 
Etablerte fiskerihavner  

Statens intensjon med bygging av fiskerihavner er å sikre fiskeriinteressene og trygge  



 

 
 

Side 4 

liggeforholda for yrkesfiskere. Ved eventuelle interessekonflikter vil fiskeriinteressene bli  
prioritert. Alle tiltak og planer på areal og havneanlegg m. v. der staten har gjort  
investeringer skal godkjennes av Kystverket. 
Fiskerihavnekrav/nye utbyggingstiltak  

Fiskerihavnekrav fra kommuner vil måtte konkurrere om nasjonale tildelinger. Det er derfor  
spesielt viktig at eventuelle havnekrav blir grundig dokumentert og at nytte- kostvurderinger  
blir en vesentlig del av utgreiingene. Alle tiltak og planar på areal der staten har gjort  
investeringer i havneanlegg m.m. skal godkjennes av Kystverket.  
 
Tinglyste retter  

I forbindelse med planer om økt innsats i havnene der Kystverket har moloer eller andre  
innretninger eller har utført andre arbeid/tiltak, har Kystverket tinglyste rettigheter til areal i  
og rundt disse havnene. Eventuelle utbyggingstiltak i slike havner må derfor ikke settes i  
gang eller utføres uten at dette på forhånd er godkjent av Kystverket. 
 

Beredskapsmessige hensyn, ROS- arbeid  
I planarbeidet må man se om det er behovet for vurdering av trygghet og forurensing  
knyttet til ulykker/uhell i hoved- og biled og hva konsekvensene vil være for  
næringsinteresser, samfunn og natur.  
 
Container-/næringsareal  

I områder relatert til større fiskeri- og/eller skipsvirksomhet vil det ofte være behov for  
etablering av framtidige industriområder relatert til sjø/havner. I arealplanleggingen må man  
ta hensyn til at mye av den fremtidige transporten vil kunne skje ved bruk av container. Det  
kan derfor være nødvendig å få avsatt fellesområder nær sjø for plassering av containere  
eller lager. Ved bruk av containere vil det være behov for åpent og tilgjengelig areal for  
omlasting/lossing og nærhet til kai med gode dybdeforhold.  
 
Olje-/petroleumsbaser  
Ved planlegging av olje-/petroleumsbaser er det en rekke funksjonelle krav som må være  
tilstede. Av disse er dybde, maritime forhold (seilingsforhold, manøvrering, vær, ankring,  
bunkring etc.), arealtilgang, infrastruktur, miljørisiko m.m. Dette er noen hensyn som kan  
nevnes ved slike etableringer. Om kommunene har konkrete planer for et slikt tiltak ber en  
om at Kystverket blir kontaktet. 

Tidligere områder for dumping av fartøy og kondemneringsområde  

Disse områdene bør gå frem av planen. Dette bl.a. på grunn av plassering av installasjoner  
i sjø. Videre kan de ha verdi ved havari av fartøy. Havarerte fartøy kan da om mulig føres til  
et slikt område når det er fare for at fartøyet går under.  
 
Dumpingplass for ammunisjon  

Om der eksisterer områder for dumping av ammunisjon bør dette gå frem av planen og  
merkes som hensynssone med skravur.  
 
ISPS  

I tråd med forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger m. v. skal  
det utarbeides sårbarhetsvurdering og sikringsplan for hver havn/ havneterminal. I havner  
er det havnesikringsmyndighetene som er ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av  
omtalt tiltak. For havneterminaler er det terminaleier som er ansvarlig myndighet.  
Sårbarhetsvurderinger og sikringsplanar skal godkjennes av Kystverket og et  
godkjenningsbevis (Statement of Compliance) blir utstedt.  
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Godkjente havneterminaler og havner blir innrapportert til IMO og til EU. 
 
Akvakultur  

Kystverket er i samarbeid med Fiskeridirektoratet særlig oppmerksomme på  
arealdisponeringen i tilknytning akvakultur. Med plan- og bygningslovens  
arealbrukskategorier er der muligheter til å avklare denne aktiviteten i sjøarealene i forhold  
til annen bruk og ferdsel, fiskeri og annen maritim virksomhet. Det kan være verdt å merke  
seg den todimensjonale arealbruken i sjø, der ulike aktiviteter kan etableres på samme  
arealflate om de forholdsvis etableres på sjøbunnen, i vannsøyla eller på overflaten. I  
tillatelsen til akvakultur blir det ofte fra Kystverkets side satt vilkår om at anleggenes  
opphalertau skal trekkes inn til anleggets rammefortøyinger og at fortøyingsblåser skal 
være trukket nærmest mulig inn til anlegget. Vilkårene blir satt med hensyn til ferdsel og 
trygghet samt for å redusere arealet anleggene legger beslag på. Kystverket minner videre 
om at anleggene i utgangspunktet ikke skal komme i konflikt med hvit lyktesektor samt at  
plasseringen skal være i god avstand fra ankringsområde, farlei, nødhavner og områder  
med kabler og rør i sjø. 

Kystverket gjør oppmerksom på at søknad om akvakulturanlegg alltid skal behandles av 
Kystverket, jf. tiltaksforskriften.  
 
Merknader til selve planforslaget 

Ankringsområder: Ankring er en del av ferdselen til sjøs og en naturlig del av en 

arealplan for sjø. For sjøtrafikken er det tidvis avgjørende å kunne ankre opp, både av 
hensyn til skiftende værforhold, ved venting på kaiplass og ved uforutsette hendelser,  
f. eks. motorskader og lignende. Ankringsplassene er vist i sjøkarta med ankersymbol, 
enkelte steder tegnet inne på land selv om de gjelder i sjøen utenfor. Til orientering finnes 
beskrivelse for de fleste plassene i ”Den Norske Los”. Innenfor planområdet for 
kommunedelplanen for Sistranda finnes det to ankringsområder, hneholdsvis på sør- og 
nordsiden av Grønnskagtaren. Ingen av disse er vist på plankartet.  
 
I mangel av egne underformål vises ankringsområde med arealformålet ”ferdsel – 
ankringsområde” i kommune- og kommunedelplaner, jfr. Plan- og bygningslovens § 11 – 7 
nr. 6. Det er også hensiktsmessig å påføre ankring på plankartet for å skille områdene fra 
annen arealbruk med samme blåfarge. Alternativt kan det benyttes hensynssone – 
ankringsområde, men da må det knyttes bestemmelser til arealet som sikrer bruken av 
arealet til ankring.  
 
Aktuell planbestemmelse kan være: 
”Innenfor ankringsområder tillates ikke tiltak som er i konflikt med bruken av området til 
oppankring. Eksempelvis kabler, rør, ledninger og andre tiltak som kan være til hinder for 
sikker ankring.”  
 
Leder: Inn til hurtigbåtterminalen på Siholmen går det en biled. Denne er ikke avmerket på 
plankartet. I kommune- og kommmunedelplaner skal hovedled og biled vises som juridisk 
linje (Sosi- kode 1161 – Farled). Ledene skal videre inngå i flerbruksformål som inneholder 
ferdsel (f. eks. ferdsel, farled, fiske, natur- og friluftsområder).   
 
Småbåthavner: Vi registrerer at det er avsatt et større område til småbåthavn (SH1) 
utenfor Rabbenfeltet. I tegnforklaringen og på plankartet er det avsatt to områder til 
småbåthavner, men kun ett av disse områdene er betegnet med bokstavforklaring. Vi ser 
det som en fordel at disse områdene betegnes som SH1 og SH2.  
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Fiskerihavner: I Sistranda fiskerihavn er det nå foreslått ny regulering for Siholmen. I 
planbeskrivelsen er det uttalt av dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet 
i mange år. Dette har vært et knutepunkt for båttrafikk som har utviklet seg videre med 
reiseliv, bolig, handel, og tjenesteyting. Det er kommunens intensjon å opprettholde variert 
aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktmessig å benytte sentrumsformål for å ivareta 
dette.  
 
I 2009 varslet Kystverket innsigelse til kommuneplanens arealdel for Frøya, bl.a. på 
bakgrunn av arealdisponeringen i de statlige fiskerihavnene.  
 
I 2012 varslet Kystverket også innsigelse til ny reguleringsplan for Siholmen – Myratangen. 
Begrunnelsen var at fiskeriinteressene ikke var ivaretatt slik Kystverket ved flere 
anledninger har poengtert. Vi viser til vårt brev datert 12.06.12.  
 
Vi kan ikke se at forholdene har endret seg nevneverdig siden dette, og våre bemerkninger 
til reguleringen står fortsatt ved lag. Arealet som nå foreslås regulert til sentrumsformål og 
småbåthavn, er fremdeles klausulert areal (bortleieareal), og deler av arealet (lengst øst) er 
avstått til staten ved Kystverket (umatrikulert eiendomsgrunn).   
 
Alt sjøareal rundt Siholmen er i planforslaget avsatt til ”småbåthavn”. Dette kan Kystverket 
ikke akseptere. Vi ber om at sjøarealet på sørsiden av selve Siholmen og arealet der 
hurtigbåten anløper, skal betegnes som ferdselområde i sjø (Sosi kode 6100). Videre må 
det knyttes bestemmelser til arealet som øremerker arealet til havn. Tilsvarende må også 
gjelde for storkaia øst på Siholmen.  
 
Videre må en eventuell utvidelse av småbåthavna tilpasses slik at det avsettes nødvendig 
manøvreringsareal på nordsiden av storkaia.   
 
 
 

 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Torill Hestholm Myklebust 

regiondirektør seniorrådgiver 
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Beseksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandlar Innvalgstelefon
Tor Sæther 73 19 92 82
Kommunal- og samordningsstaben

Vår dato

24. 08. 2016
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/1187-421.3
De res ref.

Frøya kommune
Postboks 152
7261 Sistranda

Samordnet uttalelse til 2. gangs høring av kommunedelplan for
Sistranda - Frøya

Vi viser til oversendt forslag til reguleringsplan. Vi viser videre til brev frå
Fylkesmannen til kommunene datert 24. 09.2013 og 13.02. 2014 om at Sør-
Trøndelag er utpekt som pilot for samordning av statlige uttalelser og at
Fylkesmannen er gitt ansvaret for samordningen.

Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelser frå tølgende fagmyndigheter:
. Statens vegvesen (SVV)

Det foreligger vilkår for egengodkjenning frå Statens vegvesen og Fylkesmannen
som sektormyndighet. Uttalelsene frå fagmyndighetene følger i vedlegg. Det
vises til disse for nærmere begrunnelser for vilkår for egengodkjenning og
generell rådgivning for det videre planarbeidet.

Fylkesmannen har vurdert hjemmelsgrunnlaget og avveiningen mellom ulike
hensyn som ligger bak innsigelsen. Etter en helhetsvurdering har vi kommet
frem til at avskjæring ikke er aktuelt.

Det fremmes følgendevilkår for egengodkjenningtil reguleringsplanen:
Fylkesmannen

l. Medbakgrunn i hensynettil verdiene i 100-metersbeltet langssjøen må
byggeområdene B7, B7b og B13 tas ut av planen.

2. Punkt 4. 3 om Farled i planbestemmelsene endres slik at åpning for
etablering av havn og gjestehavn tas ut, jfr. vurderingene under
miljøvern.

3. Det må tas inn et punkt i planbestemmelsenes punkt 1. 10, område Fl
Folkepark, om at det ikke skal åpnes for bygg eller andre tyngre tekniske
inngrep nærmere sjøen enn min. 50 m.

4. I bestemmelser til kommunedelplanen må setningen «Naust kan bygges
i strandsonen med de hensyn som angitt i 4. 1.» under Generelle
bestemmelser punkt l tas ut av planen.

5. Forå ivareta verdiene i 100-metersbeltet må byggeområdeneBil, Bllb
og Bile avgrenses min 50 m frå sjøen.

6. Det foreslåtte arealet for OT1 må begrenses i henhold til antatt behov,
slik at beslagetav dyrka mark reduseres,jfr. jordloven § 9.
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Statens vegvesen
7. Områdene B7 og B7b må tas ut av planen. Dette med hjemmel i

veglovens § la vedrørende trafikksikkerhet og fremkommelighet samt
T-1442/12 «retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen».

8. OmrådeneBil, Bllb, Bile og B13 må tas ut av planen. Dette med
hjemmel i veglovens § la vedrørende trafikksikkerhet og
fremkommelighet.

Vi minner om at vilkår for egengodkjenning innebærer at det er innsigelse til
planen dersom vilkårene ikke imøtekommes. Vi oppfordrer kommunen til å ta
kontakt for en videre dialog om hvordan vilkårene best kan imøtekommes.

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:
Fylkesmannen

l. For å styre ny boligbygging inn mot sentrumsområdet og i kort avstand til
skole og andre servicetilbud bør området Bil tas ut av planen.

2. Krav til vurdering av skredfare bør tas inn i bestemmelsene punkt 3.2,
jamfør konsekvensutredningen.

Med hilsen

BritSkjelbred (e.f.)
fylkesmann

Tor Sæther

seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Uttalelse - kommunedelplan for Sistranda - Frøya kommune

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger
innspill til planen frå Fylkesmannens fagavdelinger:

Landbruk og bygdeutvikling
Nye områder for offentliq eller privat tjenestevtina. OT4
Fylkesmannensom landbruksmyndighethar ingen merknader til foreslått formål.

Nytt område for boliaformål, B2b
Områdeter lagt inn i planensom en forlengelseav boligområde B2. Meddet
utvidete arealet på 12,1 dekar vil hele området omfatte 25,6 dekar.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det er uoverensstemmelse mellom
konsekvensutredning og plankart, og at arealet i konsekvensutredningen er
mindre enn arealet i plankartet. Det fremkommer derfor ikke av utredningen at
forslaget vjl innebære omdisponering av om lag ytterligere ti dekar dyrka mark.
Det fremgår kun av utredningen at arealet består av dyrkbar mark, og denne er
dermed mangelfull.

Arealet som foreslås omdisponert ligger mellom boligområde B2 og OT4, og
anses som en naturlig utvidelse av sentrumsnær boligbebyggelse. På bakgrunn
av dette har vi ingen merknader til innspillet.

Område for offentlig eller privat tienestevtina, OT1
Ved førstegangs høring fremmet Fylkesmannen som vilkår for egengodkjenning
at innspillet OT1 ble tatt ut av planen. Dette med bakgrunn i det store beslaget
dyrka mark. Det er estimert et arealbehov på minimum 20-25 dekar. Arealet
OT1 er 47, 8 dekar, hvorav 38,8 dekar er fulldyrka mark. Fylkesmannen hadde
ingen merknader til innspill OT3. Dette innspillet, og innspill OT2, er ikke med i
planen, og det er dermed kun OT1 som er på høring.

Alternativvurderingen viser at alternativ OT1 er det beste alternativet for
formålet, med bakgrunn lokalisering og fremtidig utvidelsesbehov.
Fylkesmannen er imidlertid kritisk til at det settes av et areal som er nesten
dobbelt så stort som det estimerte behovet. Fylkesmannen setter derfor som
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vilkår for egengodkjenning at arealet begrenses til antatt behov, slik at beslaget
av dyrka mark reduseres, jfr. jordloven § 9.

Miljøvern
Det vises til vår uttalelse til første gangs høring av kommunedelplanen for
Sistranda, datert 14.3.2016. Vi kan ikke se at våre merknader til forrige høring
er vurdert eller tatt inn i planen som nå er på ny høring. Bl.a. savnes en mer
helhetlig vurdering av samlet belastning i strandsonen og en vurdering av behov
for og lokalisering av nye byggeområder for bolig i forhold til
kommunedelplanens mål om å utvikle et mer kompakt tettsted med kort vei til
ulike servicetilbud.

I vår forrige uttalelse er det ut frå miljøvernhensyn stilt flere vilkår til
planforslaget. Planbestemmelsene er nå justert i forhold til tema støy i
arealplanleggingen, men ut over dette er ingen av våre vilkår vurdert i saken
eller imøtekommet.

Nårdet gjelder areal til bolig er det i planforslaget lagt inn nye områder, uten at
dette er behovsvurdert. I møte og befaring med Frøya kommune 15.8.2016 blir
det orientert om at det tas inn nye areal til boligformål ut frå ønske om mer
attraktive areal i strandsonen.

Tidligere vilkår om å begrense nye inngrep i 100-metersbeltet langs sjøen står
ved lag, jf. vår tidligere uttalelse. Dette gjelder områdene B7, punkt 4.4 om
farled, bruk og vern av sjø i bestemmelsene (tidligere punkt 4. 3), byggeområdet
Fl og generelle bestemmelser om bygging av naust i strandsonen.

Vurdering av nve tiltak i planen

Det foreslåset nytt område for naust ved Siholmen. Dette ligger i tilknytning til
småbåthavna, og området er i dag preget av tidligere inngrep. En slik
lokalisering av naust er i tråd med intensjonen om å samle inngrepene for å
unngå nye inngrep i strandsonen. Det er ingen merknad til foreslåtte arealbruk,

BoligområdetB13 ligger for en stor del innenfor 100-metersbeltet langssjøen,
og deler av området er utsatt for flomfare. Fylkesmannenstøtter rådmannens
innstilling om at området må tas ut av planen. I den politiske behandlingen er
området like vel tatt inn i planen som sendes på høring. Med bakgrunn i
hensynet til verdiene i 100-metersbeltet langs sjøen og at det finnes tilstrekkelig
areal til boligbygging nærmere sentrum må område B13 tas ut av planen.

BoligområdetBil er betydelig utvidet både mot nord og sør i forhold til tidligere
planforslag. For å styre ny boligbygging inn mot sentrumsområdet og i kort
avstand til skole og andre servicetilbud bør området Bil tas ut av planen. Det er
etter Fylkesmannens vurdering tilstrekkelig areal til å dekke behovet i
planperioden andre steder i kommunedelplanområdet. Hvis formålet
boligbygging likevel opprettholdes, må byggeområdene avgrenses min 50 m frå
sjøenjf. vår tidligere uttalelse. Plankartetbør endresslik at det går frem av
kartet hvilke areal som er tilgjengelig for detaljplanlegging av de nye
boligområdene Bil a, b og c.



Boligområdet B7 er utvidet med B7b mot sør. Dette er et åpent og attraktivt
kulturlandskapsområde ned mot sjøen. Området er kun 50-60 m bredt, innklemt
mellom veien og strandlinja. Jf. vårtidligere uttalelse er det ikke mulig å
etablere boliger i dette området uten store inngrep i verdiene i strandsonen og
en privatisering av dette området. Byggeområdet ligger også utsatt for støy og
støv frå fv. 714. For å ivareta verdiene i strandsonen må området B7 og B7b tas
ut av planen.

Barn og unge og Sosial og helse
Det vises til uttalelse i forrige høringsrunde. Ingen nye merknader.

Samfunnssikkerhet

Vi viser til vår tidligere uttalelse datert 14. 03. 2016.

Utover tidligere kommentarer vil vi påpeke at i det nye planforslaget er
boligområdene Bile, Bil, Bllb, område Naust2, samt store deler av B13 berørt
av hensynsone for stormflo. Dette utover næringsområder/sentrumsformål som
allerede er planlagt innenfor hensynssonen. I bestemmelsene står det at i
"hensynssone, fare for stormflo" må risiko vurderes nærmere i reguleringsplan.
Fylkesmannen minner her om at det i vurderingene også må tas høyde for
ekstremvær og havnivåstigning. I plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g, skal
kommunens planer ta klimahensyn. I lovforarbeidene (Ot. prp. nr. 32 (2007-
2008)) til bestemmelsen går det fram at arealdisponering skal sikres mot
ekstremværhendelser og at det må tas hensyn til konsekvenser av
havnivåstigning. I veiledning til Teknisk forskrift (TEK 10), kapittel 7 redegjøres
det for betydningen av klimaendringer med nærmere bestemmelser i forhold til
naturpåkjenninger.

Vi viser videre til § 28-1 i plan- og bygningsloven som sier at grunn kan bare
bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.
Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som
følge av tiltak. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det i kommunens Helhetlige
ROS-analyse står at nye bygg skal bygges minimum på kote 3. Dette bør
gjenspeiles i kommunedelplanen med bestemmelser.

I vår tidligere uttalelse anbefalte vi at vurdering av skredfare tas inn i
bestemmelsene punkt 3.2, jamfør konsekvensutredningen som påpekte at
område Sl må undersøkes for kvikkleire og at det må tas hensyn til stormflonivå
og avbøtende tiltak må iverksettes før byggesaken godkjennes. Vi kan ikke se at
krav til skredvurdering er tatt inn i bestemmelsene, og gjentar vår anbefaling
om at dette gjøres. Vi minner samtidig om at avdekket risiko i planområdet skal
møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk
gjeldende på andre måter. For å sikre at skredfare er tilstrekkelig ivaretatt i
planarbeidet viser Fylkesmannen til Norges vassdraga- og energidirektorat
(NVE), sektormyndighet på skred og flom. Vi forutsetter at NVE sine
retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i arbeid med planen.

Universell utforming
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å
ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har inngått avtale med
fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.



Det fremmesfølgendevilkår for egengodkjenningtil reguleringspjanen^
Medbakgrunni hensynettil verdienei 100-metersbeltetlangssjøenmå
byggeområdene B7, B7b og B13 tas ut av planen.
Punkt4,3 om Farledi planbestemmelseneendresslik at åpning for
etablering av havn og gjestehavn tas ut, jfr. vurderingene under
miljøvern.
Det må tas inn et punkt i planbestemmelsenespunkt 1.10, område Fl
Folkepark, om at det ikke skal åpnes for bygg eller andre tyngre tekniske
inngrep nærmere sjøen enn min. 50 m.
I bestemmelser til kommunedelplanen må setningen «Naust kan bygges
i strandsonen med de hensyn som angitt i 4. 1.» under Generelle
bestemmelser punkt l tas ut av planen.
Forå ivareta verdiene i 100-metersbeltet må byggeområdeneBil, Bllb
og Bile aygrenses min 50 m frå sjøen.
Det foreslåtte arealet for OT1 må begrenses i henhold til antatt behov,
slik at beslaget av dyrka mark reduseres, jfr. jordloven § 9.

Vi minner om at vilkår for egengodkjenning innebærer at det er innsigelse til
planendersomvilkårene ikke imøtekommes.Vi oppfordrer kommunentil å ta
kontakt for en videre dialog om hvordan vilkårene best kan imøtekommes.

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:
l. For å styre ny boligbygging inn mot sentrumsområdet og i kort avstand til

skole og andre servicetilbud bør området Bil tas ut av planen.
2. Krav til vurdering av skredfare bør tas inn i bestemmelsene punkt 3.2,

jamfør konsekvensutredningen.

Med hilsen

Brit Skjelbred (e.f.)
fylkesmann

Tor Sæther

seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.



Kontaktpersoner: Landbruk: Elisabeth Varsi Stubbrud, tlf. 73 19 91 55
Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf. 73 19 91 48
Sosial og helse: Frode Engtrø, tlf. 73 19 93 18
Samfunnssikkerhet: Kaja K. Kristensen, tlf. 73 19 91 69
Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune

v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune PB2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM



Statens vegvesen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710, Sluppen

7468 TRONDHEIM

Behandlendeenhet:

Regionmidt

Saksbehandler/telefon:

Marthe Fjellheim / 45205288

Vår referanse:

16/21088-8

Deres referanse:

16/6

Vår dato:

28.07. 2016

Uttalelse- Revisjon av kommunedelplanSistrand - PlanlD 1620201 508-

2-gangs høring og offentlig ettersyn

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt27. 06.2016, og vår uttalelse til l. gangshøring av
denne planen.

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Statens vegvesen som sektormyndighet for

trafikksikkerhet og støy.

Kommunedelplanenfor Sistrandaer nå ute på Z.gangs høring, etter innspill frå l. gangs
høring, l det store og hele er planen en stadfestelse av eksisterende situasjon, med enkelte

endringer. l det videre vil vi kommentere de enkelte planområdene for seg:

Boligområder:
Det er stort behov for boliger på Frøya, både eneboliger og mindre boenheter i form av

leiligheter og rekkehus. Frøya kommune tar med denne planen et grep for å sikre at det fins

nok attraktive tomter til begge deler. Vi leser av planbeskrivelsen at det fins en arealreserve

på ca 100 daapå Sistranda,og ca 50 daa i Ervika,og at behovetfor nye boliger vil væreca
300 i planens 12-årsperiode. Innenfor vedtatte reguleringsplaner ligger det pr i dag ca 90
boenheter som ikke er realisert.

De fleste nye boligområdene Inntegnet i planen, ligger i forlengelse av ekslsterende

boligområder, eller som områder hvor det kan fortettes. Unntakeneer boligområdeneB7og
B7b, Bl 1, B11b og B11c og B13. l forhold til forrige gang denne planen var på høring, er
områdene B7b, B11b og 811c og B13 nye.

B7oaB7b:

Området sør for Sistranda ligger i sin helhet innenfor den generelle byggegrensen langs

fylkesveg, som er på 50 meter. Området ligger også i gul støysone, delen som ligger

nærmest vegen ligger i rød. Området er på 12,3 daa. Eksisterende avkjørsel til arealet

Postadresse

Statens vegvesen

Region midt

Postboks25Z5

6404 MOLDE

Telefon: 02030

firmapost-midt(S>vegvesen. no

Org, nr:971032081

Kontoradresse

Prlnsensgate 1

7013TRONDHBM

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø



tilfredsstiller ikkevåre krav i henhold til handbok N100. Pågrunn av terrenget vil man måtte

bruke ganske mye areal til opparbeidelse av avkjørselen for å få den i tilfredsstillende stand.

Fv 714 har her en ADT på rundt 2700, og fartsgrensen er på 70 km/t, og eventuelle beboere

her ville måtte krysse fylkesvegen for å komme til gang- og sykkelveg til/fra sentrum, l

konsekvensutredningen for området står det at det bør settes av et område på 30 meter

langs sjøen her, for å ivareta allmennhetens interesser i strandsonen. Det vil dermed bli et

svært lite areal som faktisk kan bebygges mellom dette området og fylkesvegen.

Gjennom tidligere runder om utvikling av Sistranda har Vegvesenet vært bekymret for å

etablere nye boliger på østsiden av riksvegen, da vi har ment at trafikksikkerhet og

fremkommelighet vil bil sterkt skadelidende. Vi mener at boligområdet B7 og B7b må tas ut

av planen, av hensyn til trafikksikkerhet og på grunn av at området er belastet med mye

vegtrafikkstøy.

Bil. B11boaB11c:

Område B11 ligger mellom Siholmen og Ervika, og som område B7 og B7b ligger det øst for

Fv 714.

Fartsgrensenherer 50 km/t, ogÅDTer pånoeover3000.Ogsåhervil eventuellebeboere
måtte krysse fylkesvegen for å komme til gang- og sykkelveg. Området er på noe over 45

daa, og store deler av det ligger både innanfor byggegrensen langs fylkesvegen, og er delvis

støyutsatt. Deler av områdene ligger i rød støysone. l området Siholmen - Ervika er det på

vestsiden av fylkesvegen ubebygde områder avsatttil bolig, som fortsatt ligger inne i planen.

Statens vegvesen kan derfor ikke se at det er behov for ytterligere å øke arealene avsatt til

bolig, og er skeptiske til at man åpner for boligbebyggelse på østsiden av fyfkesvegen. Vi

mener at boligområdene B11, B11b og B11c må tas ut av planen, av hensyn til

trafikksikkerheten og fremkommeiigheten.

B 13:

Dette området kom inn i kommunedelplanen som et innspill frå førstegangs høring.

Området er på 15,8 daa, og ligger øst for Fv 714. Store deler av området er i konflikt med

byggegrensen langs veg, og en stor del av området ligger i hensynssone for flom og

strandsonebestemmelser. Arealet som gjenstår som byggbart er svært lite. Som for

områdene B11, Bl 1b og B11c må vi kommentere at det fins ubebygde områder avsatt til

bolig på vestsiden av Fv 714 i dette området, som fortsatt ligger inne i planen. Vi kan ikkese

at det er behov for ytterligere å øke arealene avsatt til bolig, og er skeptiske til utbygging av

boliger øst før fylkesvegen, med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet. Statens

vegvesen mener område Bl 3 må tas ut av planen.

Generelt om boligomrider

Statens vegvesen er av den oppfatning at om Frøya kommune ønsker flere områder avsatt til

bolig, bør disse legges vest for fylkesvegen av hensyn til traflkksikkerhet for myke

trafikanter. l tillegg kan man der legge boligområder i sammenheng med eksisterende

boligområder.Å åpnefor byggingavboligområderøst for Fv714vil kunnemedføre
trafikkfarlige situasjoner ikke minst for myke trafikanter, som vil måtte krysser fylkesvegen



for å komme til gang- og sykkelveg på motsatt side. Det vil kunne bli stilt rekkefølgekrav

om gang- og sykkelveg også på østsiden av fylkesvegen før en eventuell botigetablering.

Vilkår for egen godkjenning:
Vilkår for egengodkjenning er fremmet av Statens vegvesen med uttalelses- og

innsigelsesrett til miljøproblematikk som støy og støv knyttet til vegtrafikk, og er hjemlet i

Retningslinje for behandling av støy i areal planlegg! ngen T 1442/12, og Statens vegvesen

som sektormyndighet på trafikksikkerhet og fremkommelighet og er hjemlet i Veglova §1a.

Dette er også i tråd med tankesettet som ligger til grunn for nullvisjonen som Stortinget

vedtok i 1999.

- Områdene B7 og B7b må tas ut av planen, av hensyn til trafikksikkerhet og fordi området

er belastet med vegtrafikkstøy.

- Område B11, B11b og B11c må tas ut av planen, av hensyn til trafikksikkerhet og

fremkommelighet.

- Område B)3 må tas ut av planen, av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Dersom vilkår for egengodkjenning ikke innfris er dette å regne som innsigelse til planen.

Vegavdelingen Ser-Trendelag

Med hilsen

Terje Fiksdal

Fung. avdelingsdirektør Marthe Fjellheim

Dokumentet er godkjeni elektronisk og hcir derfoi ingen håndskrevne slgnc fturer.

Kopi

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM



Frøya kommune
Postboks 152
7261 Sistranda

ERB E & CO
ADVOKATFIRMAET DA - MNA

Advokat Eigil Erbe
AdvokatTrondO. Aspaas
Advokat Knut G. Faiirø

Advokat RoarKjøsnes
Advokat Halvor Hjelm-Hansen
Advokat Daniel Lund

Advokat Ingrid Ulvan Olsen

Kontorleder Tonje Eggan

Vår ref:

41020/4584DL
Deres ref: Ansvarlig advokat

Daniel Lund
Trondheim, den

l. september2016

MERKN AD TI L KOMMU NEDELPLAN FOR SISTRANDA - Sak3/16
MED FORSLAG TI L ENDRI NG

UndeUegnedebistårKirsti Schei,Nordfrøyveien299,gnr 19/24.

MerknadengjelderTurveil Sistienplanlagtforgåendeogsyklendepåveitil ogfrå
dagligegjøremålogforeslåttbygdmellomfritidsboligentil familienScheiogsjøen.

FamilienScheiharhatt fritidsboligensiden1967og før strandsonelovenblevedtatt.
Deharsjeldentsettmenneskergånedenforboligenselvom deter fri ferdselfor
allmenheten.MeddenplanlagteStienvil situasjonenbli heltannerledesdagåendeog
syklendenåledesinnpåenstitettinnpåboligenogfamiliensnaturligeuteplass.Det
blir enradikalforandringfor familienScheiogenvesentligverdireduksjonavboligen.
Deter ikkeusarmsynligatverdienpåboligenkanhalveresdetvil sienreduksjonpå
ca.kr 700 000.

Det vises ogsåtil brev av 09.06.16 frå Kirsti Schei til kommunen i dennesakenhvor
hunbl.a.pekerpåateiendommenhartinglystsjølendingsrettogeravhengigavådra
båteneoppfråQæraogopppålandetterbruk.Denbrukenvil bli vanskeliggjortom
turstien kommer som planlagt.

Deter innhentetto verditaksterpåboligensomvedlegges.

Vedleggl: Meglertakstdatert26.08.16frå Eiendomsmeglerl.

Vedlegg 2: Verditakst datert 29.08.16 frå Holmen Takst AS

Foråunngåforstorskadevirkningfor familienScheiforeslåsatturstienleggespå
oversidenav fritidsboligenog langsfylkesveienslik vedlagtkan viser.

Postadresse:

Postboks 333
N - 7403 Trondheim

Kontoradresse:

Munkegata 66
Ravnkloa

Kontordager:
Orkanger
Fosen

Hitra

Tlf: 047 738741 00
Fax: 04773 8741 01
Org. nr: NO 979 182 988 MVA



Vedlegg 3: Kart med forslag til endret plassering av turstien forbi fritidsboligen.

Det varslesom at familien Schei vil kreve erstatning for verdireduksjonen
fritidsboligen får som følge av turstien.

Med hilsen

iRBE & CO. DA

)a/Å^\-
laniel Lund



Kirsti Schei

\JrbL^6<

\

MKNING»^

fvieglerbakst
EiendomsMegteri

mlDT-NORGE



Norges Beste JUf'-
Arbadsplasser 2015

MEGLE RTAKST

Antatt markedsverdi kr 1.450.000,-
Datofor avholdtmeglertakst:260816

Ref.nr.: 94416147
Rekvirent: KirstiSchei
Hjemmelshaver: KirstiSchei
Adresse: Nordfreyveien299, 7260SISTRANDA
Matrikkelnr.: gnr.19bnr.24 i Frøya
Byggeår: 1967;anneksoppført1980
Areal: ikke oppmélt
Tomt: Ca 633 kvm, Eiertomt.
Besknvelse:

1etg:Stue, kjøkken,gang og soverom.
Underetasje/kjelfer:rom meddusj.

Anneks:gangog 2 soverom.

FlottbeliggendehyttelikevedsjøenpéSistrandamedsjølending.Ingeninnsyn/gjenboere.

Deterplanlagtensti;«Sistien»likeforanhytteveggenmotsjøen.Detteerengangveipåca.3metersbredde
itølgeeier.DeterlitentvilomatdenneStienvilfåennegativinnvirkningpéverdienpådenneeiendommen,da
denvilgårettforanhytta,ogallekanplutseliggåfremogtilbakenesteni hytteveggen.
Sidendetteerenfritidseiendom,vildetfåenspesieltnegativinnvirkning;dabeliggenhetogprivatlivetsfredhar
storinnuirkningpi detsomerdestørstedriremeforat folkkjøpersegfntidseiendom.

Meglertaksteravgittetterbesteskjannogoverbevisningmedbakgrunnimarkedssituasjon,besiktigelseog
eiers opplysninger om eiendommens tilstand.

Meglertaksteravgittutenkontrollavgrunnboksblad(hjemmel,heftelser,servitutter).Eiendomsmeglingslovens
ogAvhendingslovenskravtilundersekelser/opplysningererikkeinnhentet.Videreervurderingengittunder
forutsetningavdetfremleggestilfredsstillendeboligsalgsrapport.

Vitakkerforhenvendelsenoghåpervervurderingkanværetilhjelp.Tagjemekontaktvedensenereanledning.

Med vennlig hilsen
EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Eskil Wahl

Avdelingsleder/Megler
40 60 56 05
eskil. wahl@em1mn. no



\/tb^£6 2.

Holmen
TAKST

VERDITAK ST
Matrikkel: Gnr 19: Bnr 24
Kommune: 1620 FRØYA KOMMUNE
Adresse: Nordfreyveien 299, 7260SISTRANDA

^. '. ^. r-' -<?"i--'~¥*'
^l»-SåM

'^^- -*»~iy* ^J--<?"^v^'**i^
-. » . S-^^. -S-^

MARKEDSVERDI(normalsalgsverdi):

Fritidsbolig:

Anneks:

KR 1 350 000

BRUKSAREAL (BRA):

70 m*
12 m'

AREAL, P-ROM:

37 m'

12 m"

Utskriftsdato:

Dato befaring:

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF

Holmen Takst AS
Siholmen, 7260 SISTRANDA

Telefon: 92 21 1222

Organisasjonsnr:997 791 851

Sertifisert takstmann:

Per Åme Gustad

Telefon:922 11 222
E-post:gustadperame@gmail.com
Rolle: Uavhengig takstmann

29.08.2016 Oppdrag nr: 52

26.08.2016

NORGES
TAKSERINGS
FORBUND

MKM.IN



Matrikkel: Gnr 19: Bnr24

Kommune: 1620 FRØYA KOMMUNE

Adresse: Nordfrøyveien299,7260SISTRANDA

Holmen Takst AS

Sihalmen, 7260 SISTRANDA

Telefon: 9221 1222

Takstmannens rolle

Denne.rap,p°rter'^rutarbe'det."'enuavhene'6takstmannutenbindingertilandreaktørerieiendomsbransjen.Takstmannenharverken
et^ansettelsesforholdtilellerøkonomiskinteresseisinoppdragsgiuersvirksomhet.Fornærmerebeskn»dse'au"kra»eoetil"t'ak'stmann'ens'

t, setakseringsbransjensetiske retningslinjer på www. ntf. no.

Forutsetninger

[Verditakstenerutførtibt.NTFsregler,NSN40:2012og'Takstbransjensretningslinjerforarealmaling'.Detbemerkesatrommenesbruk
-e i strid med byegeforskriftene selv om de er maleverdigeetter NS 3940. Se foravrig under Arealer irapport''en"Ta~kstien<. rkun~
ienenkelvisuellbefaringutenmngrepibyeeverket.DeterikkeforetattstikktakingerellerannenformforenklemålmEe'r."De'ter

llkkeflyttet^åmøb'er'>t''p,per' badekar/d"sjk.'binett, h»itevarer eller andre gjenstander. Rapporten eren"ren»erd;tak's't'og"m'å'i°kk'e'
foruekslesmedentilstandsrapport,sombeskriuerbyegverketsteknisketilstand.Dettekan-medføreatdetkan^
e.'e"d°mme"-s°mikke.fri 'mk°mmer' ta.k''te."- Takstmann!-n er ikke ansvarligfor manglendeopplysninge7omfei'l/'man6ler'so'r^'£'
k-un"-e°ppdaeesetter å ha u".dersøkt takstobjektet som beskreuet ovenfor. Takstkonkiusjonen'ba'serer°seg'paoyektetTuls^^rsTkdet

!rem2tobefa"nesdage":.KUnden/reku'rente"skalleseaenn°md°kume"tetf»rbr"k°eg'tilbakemelding°ti^tabtm^
sombørrettesopp.Hvisrapportenereldreenn6måneder,børtakstmannenkontaktesfor"nybefaringogoppdatenn^

Enverdi-oglinetaksterIngentllstandsrapport.NorgesTakseringsForbundanbefaleratdetvedomsetningavbote
Boligsalgsrapport med verditakst.

Arealberegning for boenheter:

A.reaimåli"een'"' den"e rapp°rten har Ns 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbeereper og definisioner i
f°1bi,n_dds-emedare^ms','"eved°msetni"8°e/eller"erdisettingavboenhetererbeskreveti.Tak5eringsbran^ns°retni'ngs'lmjerfor
arMlTf"g^,2°.141-Area'°ppg'sihele.k''adratmeten rapporten, 06 ejelder for det tidspunkt oppmali^en-'fant'sted"VeSmaJrte'ds'faring

tesegnearealbetegnelser:P-ROMogS-ROM.primærrom-ogsekundærrom(P-ROMogS-ROM].Fordelingmelbm
t°n^ereer.l'a!"'rtpår'"tningslinjl°r'e°gtakstma""°"seeetskjønn.Enbruksendringavetromkanhabetydningforhvilken'katego'ri"rommet'1
Ma'everd'gearealer;st'"'reåpr""e<'ren"nød''endi8'-ipningerietasjeskillerfortrapp,heiser,sjakteroelignende,regnesikkemedi
etasjensareal.Hvistrappinngåriépningen,regnestrappenshorisontalprojeksjonmedietasjensarealaRomskålt

brukkanværei stridmedbyggeforskrifteneselvomdeermåleverdige.

Egne forutsetninger

eDteteee'rskkkteai°rt8"f""stenlj'99iennomaangavtinglystedokumentertilhørendeeiendommen.Detteanbefalesutfertføret

Konklusjonog markedsvurdering
Konklusjon]
Markedsverdl(normalsalgsverdl)

[Markedsv^-derin^

l^".d!b°"g-beliggendepåtomthelt"edm°LsiøenPåSistranda.Tomtenerbebygdmedfritidsboligmedkie
ll°vedetas)Lsa^La"neksmedtos°rerom'.By9"in3eransesé-uæren°T^
IS^^CTI L?^ pa;a,M3 kym:. verdl'.avtoml.ervurdert^h°usvis ^ dade?i'dag'nomiaN';ktet;l;ate^ygd
\m^e^æ^aen^'Sue-verdlervurdertpåarun^9-detteogMka^pa^^fo^n^'^ ^tning

l^w^sfeslF re^to»mmne.har.pLar;er;maleggeenst' °ver eiendommen. Dette vil etter all sannsynlighet ha negativI^^S^^i^S, '^^^^i , ^is^ ffle^^HTO^m^k^rertten:v^l'^^^^d'^^g
^, e^?Lk^ii,"im',dlertld uk!art-°g-va"skel'gas'."°e sikkert °m' Det '"Ii denne'sammenhengvære fiere^gsTm^n''
påvirkeenslikreduksjon,somplassering,utførelse,hvormyedenneStienblirbruktosv"
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Matrikkel: Gnr 19: Bnr24

Kommune: 1620FRØYAKOMMUNE
Adresse: Nordfrøyveien 299, 7260 SISTRANDA

Holmen Takst AS

Sihoimen, 726D SISTRANDA

Telefon: 9221 1222

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rappoitdata^
Kunde: Kirsti Schei

Takstmann: Per Arne Gustad

Befaring/tilstede: Befaringsdato:26.08.2016,
- Per Arne Gustad. Takstmann. Tlf. 922 11 222
- Kirsti Schei. Hjemmeishaver.
-Arild BenjaminSchei. Tlf. 90045939

Beliggenhet: EiendommenliggerpåSistrandamellomhovedveiogsjøen.Eiendommenliggerinnenfor100-
meters beltet.

Bebyggelsen: Eiendommener bebygdmed fritidsboligsamt anneks.

Standard: Fritidsboligopplyseséværeoppførti 1967oganneksi 1980.Bebyggelsenholdeenforholdsvis
enkelstandard.Bygningeransessomnormaltgodtvedlikeholdt.

Kommuneplan: Områdeteiendommenliggeri eravsatttil havnefomél,LNF-formålogboligformål.

Adkomstvei:

Tilknytning vann:

Deter adkomsttil eiendommendirektefråhovedvei.Detopplysesatdetertinglystretttil parkering
ogogsaop|3fønn^g_av_garasjepådenejendom̂enne_eiendorT^en_ei_utskiltfra
Eiendommen ertilknyttet kommunal vannforsyning^

Tilknytning avløp: Detopplysesatavløpfråeiendommenføresdirekteut i sjøen.
BoreU: Eieropplyseratdetikke_ertmglystborettpåeiendommen

Forkjøpsrett: Eieropplyseratdetikkeertinglystforkjøpsrettpåeiendommen

Matrikkeldatal

Matrikkel: Kommune: 1620 FRØYA Gnr: 19 Bnr: 24

Eiet/festet: Eiet

Areal: 663 m2 AreaIkilde: www. seeiendom. no

Hjemmelshaver: Kirsti Sch e i

Adre; Nordfrøvveien 299, 7260 SISTRANDA

Kilder/vedle!

Dokument/kilde

Utført av Holmen takst AS
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Matrikkel: Gnr 19: Bnr24

Kommune: 1620 FRØYA KOMMUNE

Adresse: Nordfrøyveien 299, 7260 SISTRANDA

Holmen Takst AS

Siholmen, 7260 SISTRANDA

Telefon: 9221 1222

Bygninger på eiendommen

Fritidsbolig

1967 Kilde:Opplystav eier

Etasje

Kjeller

1.elg

Sumbygning:

BTAmz

41

42

83

Totaft

33

37

70

Bruksareal BRA m2

Primær P-ROM ! Sekundær S-ROM

37

37

33

Kommentar

Bod

Stue/kjøkken,trapperom,vindfang,
soverom

ie egetavsnitti rapportensforutsetningervedr.arealberegningogmåleverdigearealer.

imeDtac. areaU

ArealereroppmåltihtNS3940ogtakstbransjensretningslinjerforarealoppméling.

Deterikjellermontertdusjkabinen.Kjellerbrukesforevrigtillagringsformélogtilgrovkjekken.

»&[<1!&!BB©
Etasje

Kjeller
Primærareal(P-ROM) Sekundærareal(S-ROM)

Bod
l. etg Stue/kjøkken,trapperom,vindfang,soverom

Kon5trulj;sjdr
EnenkelbeskrivelseavbyggverketskonstruksjonogopDbvgnina.
Bygninggenerelt: Bygni"-Elener°PPPførtPågr"""muravLeca,ytterveggererutvendigkleddmedståendepanel.Tak

tekketmed platerav belgeeternit.

Anneks

Bygningsdata

Byggeir: 1980 Kilde:Opplystav eier

ieegetavsnitti rapportensforutsetningervedr.arealberegningogmåleverdigearealer.

Kommentar

^realer.er-°ppmalt.'ht.NS3940 °g takstbransjens retningslinjer til arealoppmåling Arealer er oppmålt iht NS3940
lens retningslinjertil arealoppmåling
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Matrikkel: Gnr 19: Bnr24

Kommune: 1620 FRØYA KOMMUNE

Adresse; Nofdfrø^veien299,7260SISTRANDA

Holmen Takst AS

Siholmen, 7260 SISTRANDA

Telefon: 9221 1222

Konstruksjon

En enkel be; av byggverkets_konstruksjonog oppbygning;

Bygninggenerelt: Bygningerpunktfundamnetert,harveggeribindingsverksomerkleddmedliggendepanel.Taket
harpulttaksformog_ertekketmedmetallplater^

Beregninger

([ekriislLMetdLbvgnLnfleE;

Fritidsbolig

Normalebyggekostnader(utregnetsom for nybygg)

Fradrag(alder,utidsmessighet,vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser,gjenst. arbeider)

kr 1 400 000

kr - 550 000

Sum teknisk verdi - Fritidsbolig

Anneki

kr 850 000

Normajebyggekostnader(utregnetsomfornybygga
Fradrag(alder,utidsmessighet,vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser,gienst. arbeider)
Sum teknisk verdi - Anneks

kr 96000

kr - 40 000

kr 56000

ium teknisk verdi bygninger
kr 906 000

FTomteverdi

Tomteverdierenberegnetverdifortomtenslikdenfremstårpébefaringstidspunktet.T°"1teverdie_nbestar^vnomi^^^
toum'te<k"o'°stn'a°d^ge'n°'v'u'rdert'wrtiforattraktiviitet'ogbeliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommCTved^aber^gneteknisk

v"erdTfa7råtom't,s'inki.tiiknytnin'g,-infrastrukturpétomtensamtopparbeiding/ beplantning,arronde^terrengetc.
dstiFpasningforattraktiyjtet/ beliggenheterenvurderingavtomtensogeiendommensbeliggennel.

Normal tomtekostnad:
kr 650 000

Sum tomteverdi:
kr 650 000

Tomteverd^ofljeknisly/. erdi.bygruDge].
Tomteverdiogtekniskverdibygnlngerfordetaktuelletakstobjektet: kr 1 656 000

SISTRANDA. 29. 08.2016

Per Arne Gustad

Takstmann
Telefon: 9221 1222

Oppdr nr: 52
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Saksbehandler: Vegard Hagerup, vegard.hagerup@stfk.no,    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 72 81 10 00 E-postadresse: 

Postboks 2350  
sluppen 
7004 TRONDHEIM  

Fylkeshuset 
Erling Skakkesgt.14 
7004 TRONDHEIM 

Bankkonto: 
Org.nr.: 

8601.27.27277 
938 634 556 

Postmottak@stfk.no 
Internett: 
www.stfk.no 

     
 

FRØYA KOMMUNE 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
  
 
 
   
 

 
 
 
 
 
   

  
  
Vår referanse Deres referanse Dato 
201508160-18 16/6 01.09.2016 
 

Varsel om 2 gangs høring vedrørende revisjon av kommunedelplan 
Sistranda - Høringsfrist 02.09.2016 

 
Deres oversendelse av 27.06.2016 
 
Vi viser til forrige høring av kommunedelplanen. Denne ble behandlet i Fylkesutvalget 
15.03.2016 som sak 76/16 med følgende vedtak: 
 
1. Sør-Trøndelag fylkeskommune er i hovedsak positiv til planen. Det er gjort et grundig  
arbeid, og løsningene er godt begrunnet. Planen vil styrke Sistranda som et viktig senter for 
næringsutvikling, tjenesteyting og bosetting langs kysten. I et folkehelseperspektiv inneholder planen 
flere gode tiltak. 
2. Frøya videregående skole er avhengig av å få en nær havnetilknyting. Slik er det viktig å få planlagt 
og gjennomført havneområdet nedenfor skolen snarest mulig. 
3. Planen gir et godt og allsidig boligtilbud. Fylkeskommunen vil imidlertid ut fra trafikksikkerhet og 
nærhet til Fv714 gå i mot boligområde B7 og fraråde boligområde B11 med mindre det i dialog med 
SVV og kommunen finnes en løsning på trafikksikkerhetsproblematikken. 
4. Når det gjelder mer utdypende råd og kommentarer, vises til fylkesrådmannens saksframlegg. 
5. Vilkår for egengodkjenning: Boligområde B7 må tas ut av planen om man ikke løser 
trafikksikkerhetsproblematikken. Hvis dette ikke imøtekommes, er dette å betrakte som en innsigelse 
til planen. 

 

Trafikksikkerhet og forholdet til fylkesveg 714 
Blant de viktigste endringene som nå legges fram til 2. gangs høring, er utvidelse av 
boligområdene B7 og B11. Dette er områder Fylkesutvalget hadde henholdsvis innsigelse til 
og fraråding av, se over. 
 
På befaring på Sistranda 15.8.2016 ble områdene befart og drøftet. Blant annet ble det 
diskutert eventuelle løsninger på trafikksikkerhetsproblematikken sammen med kommunen, 
Fylkesmannen og Statens vegvesen.  
 
For B11 er et aktuelt tiltak å kreve en helhetlig reguleringsplan med en eller to adkomstveger 
og kanaliserte kryssinger av fylkesvegen for fotgjengere. Vi regner med at det blir en 
nærmere dialog rundt dette. Inntil videre opprettholder vi fraråding av områdene B11.  
 
 



 

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
Regional Utvikling - Areal og Miljø 
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For B7 sin del ble det drøftet mulig fotgjengerundergang til gang- sykkelveg på andre siden 
av fylkesvegen, og det ble drøftet mulig nedsettelse av fartsgrensen. En 
fotgjengerundergang ble ansett som komplisert og for dyr for såpass få boliger som det er 
snakk om her. Dessuten viser erfaringen at ikke alle fotgjengerne bruker en slik undergang. 
 
Fartsgrensen forbi B7 er i dag 70km/t. Vegen er relativt oversiktlig og det er få avkjørsler 
direkte til vegen – på vestsiden er de kanalisert gjennom gang- og sykkelvegen. Slik vurderer 
Statens vegvesen at dagens fartsgrense er riktig i forhold til vegens beskaffenhet. For å gi 
akseptabel trafikksikkerhet ved utbygging av B7, bør fartsgrensen settes ned til 50 km/t eller 
lavere.  
 
Å sette ned fartsgrensen på viktige fylkesveger på grunn av nye byggeprosjekter vil føre til 
dårligere framkommelighet på fylkesvegnettet. I et regionalt perspektiv er dette en svært 
uheldig utvikling. Vi kan ikke se at det her forelegger så vektige samfunnsinteresser for 
utbygging at det tilsier en nedbygging av fylkesvegnettet.  
 
Fylkesrådmannen kan ikke se at det er kommet til nye momenter siden siste høring 
når det gjelder disse områdene, og vil slik vise til Fylkesutvalgets vedtak av 
15.03.2016. 
  
Ved ny høring er det lagt til et nytt boligområde B13 nord for Sistranda. På grunn av lavt 
terreng med springflofare gir dette plass til få boliger. Adkomsten til fylkesvegen blir 
vanskelig og uoversiktlig. Slik fraråder fylkeskommunen dette området. 
 

Fylkeskommunen som grunneier og skoleeier 
I forrige høring var den gamle videregående skolen lagt ut til boligbygging. Fylkeskommunen 
støttet da dette grepet. Ved denne høringen er dette arealet endret til offentlig formål.  
Som grunneier ønsker fylkeskommunen at arealet fortsatt legges ut som boligformål, 
gjerne kombinert med næringsformål. 
 
Ut over dette vil vi understreke viktigheten av å få planlagt havneområdet nedenfor 
skolen snarest mulig, jevnfør Fylkesutvalgets vedtak over. 
 

Kulturminner 
Vi vil med dette spille inn en hensynssone som tar særlige hensyn til bevaring av 
kulturmiljøet ved Hammervatnet, Frøya 
 
Innenfor det foreslåtte området er det registrert 4 automatisk fredete steinalderboplasser (id 
60542, 221887, 221888 og 221889) som kan dateres til eldre steinalder. Kulturmiljøet ved 
Hammervatnet er relativt urørt av nyere tids inngrep og gir et helt unikt innblikk i hvordan 
landskapet så ut da folk holdt til i disse områdene for ca. 10 000 år siden. Kulturmiljøet og 
boplassene ved Hammervatnet står på Sør-Trøndelag fylkeskommune sin regionale plan 
som et særskilt viktig område å ta vare på. Det går i dag en turvei gjennom området hvor det 
er skiltet til flere av boplassene. Skiltingen er en del av Sør-Trøndelag fylkeskommune sin 
digitale formidling av kulturminner (kulmin). 
 
Vi anbefaler at arealet – i hvertfall den delen som er innen kommunedelplanens 
avgrensning - avsattes som hensynssone C (H570):  sone med særlige hensyn til 
bevaring av kulturmiljø. 
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I planbestemmelsene foreslår vi at det tas følgende tekst inn som retningslinjer under 
hensynssoner:  
 
Innen område for LNFR med hensynssone C (H570) – sone med særlige hensyn til bevaring 
av kulturmiljø, må det ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha 
uheldig innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen 
hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional 
kulturminnemyndighet (fylkeskommunen). 
 
Vi oversender digitale karfiler hvis ønskelig. 
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Vi gjør oppmerksom på at vi med dette ikke har tatt stilling til øvrige eventuelle automatisk 
fredede kulturminner (arkeologi) innen planområdet. Disse må avklares i forbindelse med 
hver enkelt reguleringsplan. 
 

Øvrige forhold 
Når det gjelder områdene B11, anbefaler vi at det i kommuneplanen settes en 
gjennomgående minimumsavstand til sjøen for fradeling/bygging. Så får man heller 
fravike avstanden i reguleringsplanene der forholdene ligger til rette for det. Den sørligste 
delen av B11b er så smal at den ikke er egnet til boliger. Grønnstruktur eller annet grønt 
formål kan med fordel vurderes her.  
 

Vilkår for egengodkjenning:  

Boligområde B7 må tas ut av planen. Hvis dette ikke imøtekommes, er det å betrakte 
som en innsigelse til planen. 
 
For øvrig viser vi til innspill og tilrådninger over. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Vigdis Espnes Landheim      Vegard Hagerup 
Fagsjef        Seniorrådgiver 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
 
Kopi: 
Fylkesutvalget som referatsak 
STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED, Postboks 2525, 6404 
MOLDE 
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM 
 
 
   
 







 
 

 
Referat 

 

Navn på organet som har hatt møte: Kristin Strømskag og FUR 

 

Møte nr. 

Møtedato: Deltakere: Kristin Strømskag, Sara Knutshaug, Elisabeth Berg, 
Lotte Skarsvåg, Daniel Sundfjord 

 

Tid: 16:00-17:00 

 

Frafall: Iver Tanemsmo 

Sted:  Ikke møtt: Tonje Søreng, Guro Dragsnes 

Møteleder: Kristin Strømskag 

  

Referent: Lotte Skarsvåg 
 

 

 

 

Sak 

nr 

Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

1. Boliger i sentrum 
Vi i FUR kom fram til at vi ikke ønsker boliger i 

sentrumsutviklingen, fordi vi ønsker å ha litt rom for 

sentrumsutviklingen om flere tiår.  

 

  

2. Hva skal gamle VGS bli brukt til? 

Vi fikk to alternativ vi skulle diskutere; det ene var om 

kommunen skulle kjøpe bygget av fylkeskommunen og utvide 

grunnskolen. Den andre var at kommunen skulle bygge boliger i 
stedet.  

 

Vi ble enige om at vi skulle satse på å utvide grunnskolen fordi 
vi synes den bør være samlet. Vi syntes at boliger så nære 

sentrum blir forstyrrende i forhold til at skolen ligger så nærme 

og trafikken er rett utenfor veggen.  

  

3. Hva synes vi i FUR om sjø tomter i fjærkanten? 
Alle var enige med engang om at dette var en mulighet vi skulle 

gå for. Hvis det ble diskusjoner med de tomtene bak sjø tomtene 

skulle det inngås et krav om å bygge med hensyn til de 
hustomtene bak. Bør bevares i utkanten av sentrum.  

  

4. Hva synes FUR om moloutbygningen ved siden av Guri 

Kunna VGS og blått kompetansesenter? 

Vi ser ingen utfordring med å gå i 10 minutter til gamle brygga 
der Fru Inger ligger nå. Vi tenker det er litt dårlig prioritering på 

å bygge ut en ny stor molo når vi allerede har en gammel brygge 

  



 
 

innenfor moloen på Siholmen. Kom frem til at den kan pusses opp 

i stedet for å bygge ut en helt ny.  

5. Morgen dagens omsorg- beinskaret 
Området det er snakk om å bygge nytt sykehjem er det landbruk 

nå. Vi kom frem til at landbruk ikke må bli prioritert i sentrum 

området.  

  

6. Fortau 
Vi er glad for at fortau blir mer prioritert. Fortau er bedre for 

trafikksikkerheten. 

  

7. Sistien 

Godt tiltak! 

  

8. Folkeparken 

Vi har stor tro på at dette kommer til å bli brukt.  

  

9.    
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet   

Møtedato: 15.08.2016 

Sak: 14/16  Arkivsak: 16/575 

 

SAKSPROTOKOLL - 2.GANGS HØRING AV KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA TIL 

BRUKERRÅD OG ELDRERÅD  

 

Vedtak: 

Eldrerådet i Frøya kommune, kommer med følgende uttalelse til kommunedelplan Sistranda.  

 

Behandling: 

Eldrerådet behandling i møte 15.08.16. 

Eldrerådet i Frøya kommune, kommer med følgende uttalelse til kommunedelplan Sistranda.  

 

2. GANGS HØRING VEDR. KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - UTTALELSE FRA FRØYA 

ELDRERÅD. 

 

Eldrerådet har fått seg forelagt forslag til kommunedelplan for Sistranda, 2. gangs høring. Prosjektet 

Morgendagens omsorg må oppfattes som en integrert del av planforslaget. Eldrerådet viser til en særskilt 

uttalelse i forbindelse med dette prosjektet avgitt i sak 2/16, og som er framlagt for de politiske 

beslutningstakere. 

 

Etter en gjennomgang av de framlagte forslag, samt de innkomne merknader og innsigelser fra statlige, 

fylkeskommunale og lokale organer, vil eldrerådet uttale: 

 

Generelle merknader: 

 

Planforslaget inneholder en lang rekke ambisiøse mål, der det kan virke som om at man ser muligheter, uten 

samtidig å hensynta sannsynlige utfordringer eller problemer. Planen inneholder forslag på tiltak og drift av 

tiltak som ikke er lovbestemte, og der eldrerådet føler sterk usikkerhet for hva dette vil innebære for oppgaver 

og økonomiske utfordringer som utvilsomt er lovpålagte innen helsevern, eldreomsorg, skoler, barnehager og 

annet. Planforslaget inneholder en forutsetning om en ukritisk nedbygging av dyrka mark. Det stilles et 

spørsmålstegn ved realismen i bruk av begrepet «havby» om kommunesenteret, der det tidligere er brukt 

«kystby». Eldrerådet vil gi anerkjennelse for at planforslaget inneholder tiltak for å fremme folkehelse, 

friluftsliv og trafikksikkerhet.  

 

Merknader til konkrete punkter i planforslaget: 

 

1. Det vises til innsigelser fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag angående områdene OT 1 og OT 2 i   

medhold av jordloven. 

2. Det er påfallende dersom område F1 Frøya folkepark ifølge planforslaget eventuelt skal innskrenkes til 

å formidle «Sistrandas historiske og kulturelle utvikling» heller enn hele Frøya-samfunnets historiske 

og kulturelle utvikling. En er videre undrende til om at et forutsatt miljø for sjøsport og kiting hører 

heime og skal innlemmes i folkepark-planene. Det vises også til at Fylkesmannen har lagt restriksjoner 

på bygg eller tyngre tekniske inngrep i området F1 Frøya folkepark. 

3. Område Bb3 (dagens første Frøya videregående skole) er i planforslaget foreslått omregulert til 

boligformål etter forslag fra en privat utbygger. Eldrerådet mener at det offentlige bør ha råderett over 

dette området, og slutter seg således til kommunestyrets vedtak i sak 116/16 i møte 23.06.16, samt til 

de innsigelser til en omregulering som er framsatt av Frøya grendelagsutvalg, FAU ved Sistranda 

skole, Sistranda grendelag og Klubben grendelag. 

4.  Et nytt område OT 4 (nord for ny fotballhall) er forutsatt avsatt til tjenesteyting innen sektorene helse, 

skole og eventuell utvidelse av Helhetlig idrettspark. Dette samsvarer ikke med ønsket om en 

komprimering av tjenesteyting innen helse slik det var framstilt i prosjektet Morgendagens omsorg 
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med forutsatt bruk av områdene OT 1 og OT 2, og virker heller ikke naturlig med hensyn til en 

eventuell utvidelse av Sistranda skole. 

5.  Det henstilles til kommunen som planleggingsmyndighet å vurdere en utvidelse av eksisterende 

gravplass i Nordhammarvika. 

 

 

 



Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag

Sandgata 30, 7012 Trondheim
Tlf.: 94109461 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Frøya kommune
postmottak@froya.kommune.no

Trondheim, 19. august 2016

Revisjon av kommunedelplan Sistranda - Varsel om 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn

Forum for Natur og Friluftsliv er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner som i Sør-
Trøndelag består av elleve organisasjoner med over 33 000 medlemskap. FNFs organisasjoner arbeider for å 
fremme tilrettelegging for friluftsliv, stier og fiskeplasser, samt å motivere til økt deltakelse i mange typer 
friluftsliv, som jakt og fiske, turgåing, sykling, padling, vandring, skigåing og studier av ulike artsgrupper. 

Vi registrerer at rådmannen i foreliggende forslag til kommunedelplan ikke tar til følge innvendingene 
fylkesmannen hadde i forrige høringsrunde angående bygge- og deleforbudet i strandsonen, og forventer at
fylkesmannen vil varsle innsigelse på dette. 

Fylkesmannen skrev:

Hele 100-metersbeltet langs sjøen er i utgangspunktet definert som et område av nasjonal interesse
med bygge- og deleforbud. Byggeforbudet langs sjø går frem av § 1.8 i plan- og bygningsloven, hvor
det sies at det ikke er tillatt å oppføre bygninger nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt
i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.

Som et slags kompromiss er det foreslått å bevare de siste 35-50 metrene langs sjøen de fleste stedene.

Av hensyn til natur- og friluftsinteresser for allmennheten kan vi ikke akseptere en så omfattende 
nedbygging av strandsonen. Store deler av området er kategorisert som svært viktig friluftsområde1. Disse 
arealene innenfor 100-metersbeltet til strandsonen må fremdeles være LNF-områder og spares mot 
inngrep. Av erfaring vil boliger nærmere enn dette gradvis adoptere arealet nedenfor som sitt eget, eller på 
annen måte gi allmennheten inntrykk av at det er privat. Innfrielse av dagens behov for arealer bør ikke føre
til en nedbygging av strandsonen som i uoverskuelig fremtid vil være irreversibel.

Kommunen kan og bør bidra til å sikre fortetting med kvalitet gjennom å peke ut egnede arealer og 
prioritere rekkefølgen for utbygging, slik at felleskapets verdier bevares; som frilufts-/rekreasjonsområder 
og naturkvaliteter. En av Sistrandas største kvaliteter er nettopp at strandsonen ikke allerede er mer 
nedbygd.

Vi understreker forøvrig at arter i naturen ikke kan tilpasse seg tap av levesteder, slik det står to steder i 
konsekvensutredningen når den omtaler sentrumsutbyggingen.

Vi vil nedenfor gjennomgå kommunedelplanens detaljer, og ber om at disse tas til følge. 

1 Naturbase: http://faktaark.naturbase.no/KartlagtFriluftsliv?id=FK00004551



Detaljer

Boliger i strandsonen
Vi er imot boligarealene som befinner seg innenfor 100-metersbeltet på sjøsiden; B7, B7b, B11, B11b, B11c 
og B13, og ber om at man isteden benytter andre egnede arealer slik at det ikke går tapt store natur- og 
friluftsverdier.

Tiltak for å bevare strandsonebeltet vil være positivt ikke bare for allmenheten, men også for beboerne i 
boligene som bygges, ved at alle opplever at de har adgang til å benytte hele strandsonens store areal. Det 
er et dårligere alternativ hvis man får inntrykk av at hver bolig disponerer hver sin del av strandsonen, fordi 
boligene ligger for nær. Om man gjør en samlet vurdering vil det kanskje vise seg at de flateste og enkleste 
arealene å bygge på likevel ikke er best egnet for å tilby til boligformål.

Hvis det ikke er mulig å omreglere arealene for å sikre hele hundremetersbeltet til strandsonen, mener vi 
sekundært at bebyggelsen må trekkes lengst mulig vekk fra strandsonen, med byggegrense på minst 50 
meter fra sjøen.

Sistien 
Vi støtter forslaget om å etablere Sistien lang sjøen, og mener det er et godt tiltak. Stien kan imidlertid ikke 
legitimere at boliger bygges innenfor 100-metersonen mot sjøen. Avstanden fra stien til boligene bør være 
god, slik at bruken av stien vil gi opplevelsen av at det er et felles og åpent friluftsområde. Naturverdiene i 
strandsonen er også viktige å bevare, av hensyn til blant annet dyrelivet. Stien må dessuten etableres under 
forutsetning av at denne ikke legges kant i kant med sjøen, med utfylling i sjøen, eller på andre måter som 
påfører betydelige skader på naturverdier. Det er viktig at stien er sikker å benytte, at den vedlikeholdes, og 
at man forsøker å benytte stedegne busker og trær for å skjerme den noe mot støy fra veien.

Næringsareal
Utvidelse av næringsareal N1 ut i sjøen i form av fylling på gruntvannsområdene mener vi er et for 
omfattende inngrep, og ber om at det må stilles krav om f.eks. flytende kaianlegg, dersom adkomst sjøveien
er hensikten med utvidelsen. 

Farleder
Vi er noe usikre på hvilke tiltak som er planlagt i forbindelse med arealene merket farleder, og mener dette 
må komme tydeligere fram før vi tar stilling til dette, men viser til våre generelle krav om å ikke bygge i 
hundremetersbeltet til strandsonen eller gjennomføre skadelige, irreversible inngrep i naturen, og at 
adkomsten langs kystlinjen må ivaretas. Det må ikke etableres større kai-/havneanlegg med moloer og 
gjestehavner, men kan aksepteres begrensede anlegg tilknyttet undervisning ved den videregående skolen 
og kompetansesenteret.

Småbåthavn og sentrumsformål
Vi kan godta videreføring av eksisterende vedtak/utbygde arealer, inkludert en viss utvidelse av småbåthavn
(SH1), samt sentrumsformålene S1 og S2 slik de står beskrevet. Vi forutsetter at man uhindret kan passere 
gjennom områdene om man går langs «Sistien», samt at utvidelsen av småbåthavn ikke blir for stor, men 
tilpasses forventet behov. For å unngå store og permanente inngrep, bør havnen bestå av flytende moduler, 
med mulighet for justering av antall båtplasser etter behov. Behovet bør kartlegges. 

Frøya kultur- og kompetansesenter
Utvidelsen kan aksepteres under forutsetning av at det ikke bygges helt ned til sjøen, med byggegrense på 
rundt 50 meter. Det må også gjennomføres spesielle hensyn til naturen og allmennhetens behov for å 
benytte arealene på sjøsiden til friluftsliv og rekreasjon.

Naust
Om det skal bygges flere naust bør disse samlokaliseres, gjerne nær småbåthavn. Behovet bør kartlegges, 
slik at det ikke gis tillatelse til for mange eller for store. Det må ikke medføre skade på naturverdier, og 



plasseringen bør tilpasses slik at sikt mot sjøen og utøvelse av friluftsliv ivaretas best mulig. De må utformes
slik at kun kan benyttes til formålet – altså opplagssted for båt med tilhørende utstyr, og ikke som en slags 
fritidsbolig.

KB1 – definert til feil formål
Det er ikke riktig å definere arealet KB1 som Kombinert bygge- og anleggsformål, slik det beskrives i planen.
Etter definisjonene i Veileder til kart- og planforskriften tilknyttet Plan- og bygningsloven2 skal arealet 
merket KB1 betegnes som areal for Offentlig eller privat tjenesteyting og eventuelt Fritids- og turistformål. 
Kategoriseringen vil da omfatte alle formål beskrevet i planen (undervisning, barnehagedrift, 
kultur/idrettsaktiviteter, reiselivsbasert aktivitet, museal aktivitet, forsamlingsfunksjoner ol., samt åpning 
for hotelldrift/overnatting og bespisning). Vi støtter imidlertid å benytte arealet til slike formål, og mener 
det kan utgjøre en viktig del av tjenesteytelsen overfor utøvere av friluftslivsaktiviteter i området, inkludert 
turister.

Folkepark (F1)
Vi kan se at formålet med folkeparken virker godt, men det er planlagt plassert innenfor 
hundremetersbeltet for strandsonen, noe vi ikke kan akseptere uten videre. Vi ber om at alternative 
lokaliteter vurderes, spesielt slike som allerede er utbygd eller preget av bebyggelse i nærmeste arealer. I 
området er det også registrert arter av stor forvaltningsinteresse, slik at deres leveområder må ivaretas. 
Dersom folkeparken likevel legges til dette området, må det være en byggegrense for tyngre inngrep på 
minimum 50 meter fra sjøen.

Alle arealer
Vi er også bekymret for skadevirkningene på markaområdet og viktig friluftsområde i vest, samt 
naturverdier som kystlynghei og (rik)myr, og ber om at det foretas tilstrekkelige hensyn og avgrensninger. At
det ikke er kartlagt viktige naturverdier i et område er dessuten ikke ensbetydende med at de ikke finnes, 
ettersom det gjenstår å kartlegge svært mye natur i området, og i landet forøvrig. De må derfor foretas 
grundige undersøkelser

Øvrige arealer
Vi stiller oss positive til utvidelse av Sistien (Turveg 1) og til etableringen av ny gangvei.

Vurderinger i konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen viser svært store negative konsekvenser for strandsonen, noe vi ikke kan akseptere.
Vi registrerer også at en rekke av tiltakene har negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, landskap
og estetikk, barn og unges oppvekstvilkår og folkehelse. Alle disse er tema vi er opptatt av, og vi ber derfor 
om at det gjøres tiltak og avgrensninger for å sikre disse samfunnsverdiene bedre. Barns og unges 
oppvekstvilkår er her preget av nettopp enkelt friluftsliv, slik at der dette er påvirket negativt, så må man 
også regne friluftslivet som negativt påvirket. Tilsvarende gjelder også når landskap og estetikk påvirkes 
negativt. Folkehelsen påvirkes negativt dersom mulighetene til og opplevelsesverdiene av enkelt friluftsliv 
og turgåing reduseres.

Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og Fiskerforbund i
Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-
Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening, Trondheim Turmarsjforening og 
Trondhjems Kajakklubb.

Erik Brenna
Fylkeskoordinator
FNF Sør-Trøndelag

2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Veileder-til-kartforskriften/id764833/
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Kommuneplanens arealdel for Sistranda - innspill til 2. gangs høring i fra 

Bremnesgruppen ved THM Invest AS/HDR AS (Rabben Panorama)/Rabben Marina AS  

 

Innspill vedr Rabben Panorama – terrasseleiligheter øst for fv. 714, gnr/bnr 19/9 / 19/20 

 

Som eier av gnr/bnr 19/9 ved Rabben sendte vi innspill ved oppstart av arbeid for 

kommunedelplan for Sistranda. Der ba vi om at den delen av eiendommene gnr/19/9 og 

19/20 som ligger øst for fv. 714 skulle vises til byggeområde for terrasseleiligheter. 

Bakgrunnen er at det er mangel på boliger på Frøya, området er sentrumsnært og vil kunne 

gi attraktive, og etterspurte, sjønære boliger. Området er av samme beskaffenhet/bonitet og 

med samme arealbruksinteresser som andre innvilgede sjønære arealer på Sistranda/Frøya.  

 

THM Invest AS / HDR AS (Rabben Panorama) opprettholder krav om fremtidig boligområde 

øst for fv. 714. Avkjørsel til boligområde lar seg løse ved avkjørsel ved Rabben Marina, 

alternativt nærmere Rabben Panorama, med langsgående vei til fv. 714, alternativt som en 

forlengelse av Sistien, fram til nytt boligfelt 
 

Under er område som ønskes til fremtidig boligområde vist med rød strek i et utsnitt av 

forslag til plankart som ble lagt frem for behandling i formannskapet den 8.12.15. 

 

 

Forslag til nytt 

boligområde 



 
 

 

Område ved sjø er tenkt bebygget med terrasseleiligheter, 12 enheter, som følger terreng. 

Boligene vil ikke ruve i terreng, være ca i nivå med Nordfrøyveien og vil ikke ta vesentlig 

utsikt til sjø bort i fra boliger bygget på Rabben Panorama på oversiden av vei eller for øvrig 

bebyggelse på Rabben.  

 

 
 

Boliger på Rabben Panorama vil bli solgt med båtplasser i Rabben Marina (som vi pt holder 

på å opparbeide med inntil 250 båtplasser), og som kun ligger noen minutters gangavstand i 

fra boligfelt, både i fra øvre side av vei og nedre side av vei.  

 

Vi ser for oss å bygge følgende ulike varianter av boliger på Rabben Panorama som vil 

dekke ulike målgruppers behov; rekkehus, enebolig, firemannsbolig og terrasseleiligheter. Vi 

mener at boligtypene vil dekke unges, barnefamiliers, familier der barn har flyttet 

hjemmefra/man ønsker å bo enkelt uten hage samt eldre sitt behov med universell utforming.  

 

Totalt sett vil Rabben Panorama, Rabben Marina, Rabben Brygger og Rabben Restaurant 

bidra til å gi ”inngangsportalen” til kystbyen Sistranda et mer urbant utrykk og en forlengelse 

av sentrumsområde i kystbyen, uten at vernet i strandsonen blir vesentlig forringet eller lagt 

press på. Dette vil sammenfalle i et mere helhetlig utviklingstrekk for Sistranda, slik den 

forrige vedtatte arealplanen tok høyde for. 

 

Vi ser for oss at prosjektet vil bli utviklet sammen med Plankontoret, utbygget sammen med 

lokale anleggsfirmaer og boliger finansiert og solgt sammen med lokalavdelingene til 

Sparebank 1 SMN og Eiendomsmegler1 Midt-Norge. Mao er lokalt initiativ med lokale 

innholdsleverandører.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Innspill vedr planlagt marinaanlegg ved Blått kompetansesenter 

 

Det vises til at det planlegges et nytt marinaanlegg for ligge- og leie-plasser permanent ved 

Blått kompetansesenter.  

 

THM Invest AS/Rabben Marina AS vil påpeke at et nytt marinaanlegg ved Blått 

kompetansesenter vil være i strid med arealplan og kommunedelplan for Sistranda, samt 

regionale/nasjonale føringer. Dette vil også undergrave allerede godkjent marinaanlegg på 

Rabben Marina der 250 båtplasser skal selges for å finansiere deler av den planlagte totale 

utbyggingen 2016-2018 på Rabben Marina. Vi vil også påpeke at et marinaanlegg ved Blått 

kompetansesenter ikke ligger innenfor arealplanen og ikke er forenlig med planer for  

strandsonen. Det er sendt mange søknader til Frøya kommune om utsett av flytebrygger 

tidligere der kommunen har svart med avslag på søknad fordi man har ønsket sentralisering 

av slike anlegg i sjø. Følger en denne praksis så bør Rabben Marina først fylles opp med 

250 båtplasser før man åpner for nye marinaanlegg på Sistranda.  

 

Vi imøteser Frøya kommunes tilbakemelding på vårt høringssvar. Ved spørsmål, ta kontakt 

med undertegnede på tlf 90588578 eller sveinjarlem@lerow.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bremnesgruppen 

 

 

 

Svein Jarle Midtøy 

adm.dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



Fra: Sæther, Tor [fmsttsa@fylkesmannen.no] 

Til: Kristin Strømskag [Kristin.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.11.2016 12:17:13 

Emne: SV: Kommunedelplan Sistranda 

Vedlegg: image001.png; image002.png 

Hei! 
  
Her er vurderingene vedrørende de endringene Frøya har gjort med kommunedelplan Sistranda; 
  
Statens vegvesen: «Frøya kommune har imøtekommet vilkårene våre for egengodkjenning ved å ta 
områdene B7 og B13 ut av planen, og de har lagt til en bestemmelse knyttet til område B11 som sikrer at 
området ikke bygges ut uten at trafikksikkerheten er ivaretatt. Alle våre vilkår er imøtekommet.» 
  
Fylkesmannens miljøvernavdeling: «Alle byggeområder er OK, de vi har hatt innsigelse til er tatt ut. 
Unntaket er «Naust 1» helt sør i planområdet. Det åpnes for 4 nye naust. Siden dette er et 
sentrumsområde, og at andre tiltak i strandsonen er tatt ut mener jeg det er OK. 
Farled/småbåthavn i sentrum ved kulturhuset er tatt ut. Når det gjelder bestemmelsene ser det også 
greit ut. Det er en bestemmelse om at det skal være greit å gjenoppbygge naust som brenner, blir tatt av 
stormen el.l., men ikke adgang til oppføring av nye naust. Våre vilkår er imøtekommet.» 
  
Fylkesmannens landbruksavdeling: «Da har vi fått sett på denne og mener følgende må tas inn i 
foreslåtte bestemmelse (rød skrift): 
For å ivareta drift av landbruksarealene lengst mulig, skal utbygging skje fra vest mot øst og ikke være til 
hinder for landbruksdrift av resterende areal. 
For øvrig mener vi behovet for arealet til offentlig tjenesteyting (OT1)  er tilstrekkelig dokumentert og 
gjør at vårt vilkår for egengodkjenning er imøtekommet.» 
  
  
Med vennlig hilsen  
  
Tor Sæther 
seniorrådgiver 
  
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Telefon: 73 19 92 82 
Mobil: 947 80 234 
Fmsttsa@fylkesmannen.no 
www.fylkesmannen.no\st 

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

  
  
  
  

Fra: Kristin Strømskag [mailto:Kristin.Stromskag@froya.kommune.no]  
Sendt: 17. oktober 2016 09:14 
Til: Sæther, Tor 



Kopi: 'Vegard Hagerup' 
Emne: Kommunedelplan Sistranda 
  
Hei, 
Viser til telefonsamtale forrige uke med Tor Sæther.  
  
Oversender forslag til plankart, planbeskrivelse med bestemmelser, konsekvensutredning med ROS-
analyse og merknadsbehandling av samordnet uttalelse fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Bakgrunnen 
for dette er å prøve ut imøtekommelse av varsel om innsigelser etter 2.gangs høring av 
kommunedelplanen Sistranda.  
  
Frøya kommune ønsker som avtalt skriftlig tilbakemelding på om innsigelsene trekkes. Frøya kommune 
vil egengodkjenne, samt eventuelt vedta mekling, av kommunedelplanen i formannskap og 
kommunestyre i november. Vi håper derfor vi kan få skriftlig tilbakemelding innen 1.november 2016.  
  
Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.  
  

 
Kristin Strømskag 
Kommuneplanlegger 
  
Tlf: 72 46 32 37 
Mob: 48 24 48 68 
www.froya.kommune.no 

 
  

  

 
E-post fra og til Frøya kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på postlista.  
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sondre B. Bakke Arkiv: L51 &11  

Arkivsaksnr.: 18/466    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

STRATEGI OG RUTINE FOR ULOVLIGHETSOPPFØLGING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. De fremlagte saksbehandlingsprosedyrer og prioriteringer beskrevet i 

saksfremstillingen og vedlegg legges til grunn for behandling av ulovlighetssaker i hht. 

plan- og bygningsloven i Frøya kommune. 

 

Vedlegg: 

 Strategi og rutine for ulovlighetsoppfølging 

 

Utgangspunkt: 

Kommunens ansvar som myndighet etter plan- og bygningsloven er et stort og komplekst 

saksområde. Det er derfor viktig at man har klare retningslinjer med hensyn til hvilke 

prosedyrer man skal følge i saksbehandlingen slik at sakene kan bli behandlet og avgjort 

raskest mulig og uten ugrunnet opphold. Det er også viktig at det foretas klare prioriteringer 

med hensyn til hvilke saker som skal behandles, hvilke saker som må vente og hvilke saker 

som ikke skal behandles. For å oppnå et mest mulig effektivt resultat av oppfølgingen må 

kommunen derfor vise en fast holdning og praktisere en konsekvent reaksjonsform. 

 

Med bakgrunn i økt fokus på ulovlighetsoppfølging fremmer rådmannen sak om strategi og 

rutiner for oppfølging av ulovligheter for politisk behandling. Saken presenterer retningslinjer 

og praktisering av ulovlighetsoppfølging, sanksjonsmuligheter og gebyrstørrelser. 

 

Det er viktig at innkomne saker prioriteres riktig og i henhold til vedtatte retningslinjer. 

Rådmannen søker å sikre at innkomne saker følges opp i henhold til gitte prioriteringer og 

ikke ligger ubehandlet uten grunn. Saker som omhandler tiltak av stor allmenn betydning og 

som er vesentlig i strid med bestemmelsene i lovverket kan være svært ressurskrevende og har 

følgelig høy prioritet. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) går som en rød tråd 

gjennom plan- og bygningsloven og prioritering av oppfølging av ulovligheter styres av det 

samme hensyn. Er hensynet til HMS krenket vil saken ha høyeste prioritet. Saker som er av 

liten allmenn betydning omfatter ofte nabokrangler hvor kommunen ofte blir brukt som 

brekkstang i pågående konflikter. Slike saker kan være svært ressurskrevende for kommunen 

og ofte er det ingen eller bagatellmessige brudd på plan- og bygningsloven som avdekkes. 

Ubetydelige og pågående nabokonflikter skal løses privatrettslig (se pbl. § 21-6). 

 



Status Frøya 2018: 

Per februar 2018 har Frøya kommune ingen strategi eller rutine for ulovlighetsoppfølging. I 

den grad det har blitt fulgt opp tidligere har det skjedd enkeltvis og sporadisk. Det har med 

andre ord ikke vært noen systematikk omkring denne lovpålagte oppgaven i kommunen. 

Rådmannen har forståelse for at det tidligere kan ha fremstått som vilkårlig og urettferdig 

overfor den enkelte som en ulovlighetsoppfølging har rettet seg mot. 

 

Kommunen har per februar 2018 ingen statistikk for hvordan ulovlighetssaker har blitt fulgt 

opp eller antall saker som er behandlet tidligere. Det har imidlertid i løpet av høsten 2017 blitt 

utarbeidet en oversikt over ulovlighetssaker i kommunen. Det ble i dette arbeidet kartlagt 23 

ulovlighetssaker som kommunen har kunnskap om. Størsteparten av sakene er i dag under 

arbeid. Resten av sakene er enten ferdigbehandlet eller ikke behandlet. 

 

Omlag halvparten av sakene i kartleggingen gjelder tiltak i strandsonen, spesielt sjøhus og 

flytebrygger. Nærmere 15 % av sakene gjelder ulovlige boenheter, herunder ulovlig 

bruksendring, ombygging e.l. De resterende sakene gjelder tiltak som terrenginngrep (f.eks. 

sprenging, utfylling i sjø), ulovlige bygninger og mindre tiltak (f.eks. garasje, uthus, levegger). 

 

Med bakgrunn i erfaring og lokalkunnskap er det rådmannens oppfatning at fordelingen av 

sakene over også gjenspeiler utfordringene for Frøya kommune generelt når det gjelder 

ulovlighetssaker. 
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Innledning 
Kommunens ansvar som myndighet etter plan- og bygningsloven er et stort og komplekst 

saksområde. Det er derfor viktig at man har klare retningslinjer med hensyn til hvilke prosedyrer man 

skal følge i saksbehandlingen slik at sakene kan bli behandlet og avgjort raskest mulig og uten 

ugrunnet opphold. Det er også viktig at det foretas klare prioriteringer med hensyn til hvilke saker 

som skal behandles, hvilke saker som må vente og hvilke saker som ikke skal behandles. For å oppnå 

et mest mulig effektivt resultat av oppfølgingen må kommunen derfor vise en fast holdning og 

praktisere en konsekvent reaksjonsform. 

Med bakgrunn i økt fokus på ulovlighetsoppfølging fremmer rådmannen sak om strategi og rutiner 

for oppfølging av ulovligheter for politisk behandling. Saken presenterer retningslinjer og praktisering 

av ulovlighetsoppfølging, sanksjonsmuligheter og gebyrstørrelser. 

Det er viktig at innkomne saker prioriteres riktig og i henhold til vedtatte retningslinjer. Rådmannen 

søker å sikre at innkomne saker følges opp i henhold til gitte prioriteringer og ikke ligger ubehandlet 

uten grunn. Saker som omhandler tiltak av stor allmenn betydning og som er vesentlig i strid med 

bestemmelsene i lovverket kan være svært ressurskrevende og har følgelig høy prioritet. Hensynet til 

helse, miljø og sikkerhet (HMS) går som en rød tråd gjennom plan- og bygningsloven og prioritering 

av oppfølging av ulovligheter styres av det samme hensyn. Er hensynet til HMS krenket vil saken ha 

høyeste prioritet. Saker som er av liten allmenn betydning omfatter ofte nabokrangler hvor 

kommunen ofte blir brukt som brekkstang i pågående konflikter. Slike saker kan være svært 

ressurskrevende for kommunen og ofte er det ingen eller bagatellmessige brudd på plan- og 

bygningsloven som avdekkes. Ubetydelige og pågående nabokonflikter skal løses privatrettslig (se 

pbl. § 21-6). 

Status Frøya 2018 
Per februar 2018 har Frøya kommune ingen strategi eller rutine for ulovlighetsoppfølging. I den grad 

det har blitt fulgt opp tidligere har det skjedd enkeltvis og sporadisk. Det har med andre ord ikke 

vært noen systematikk omkring denne lovpålagte oppgaven i kommunen. Rådmannen har forståelse 

for at det tidligere kan ha fremstått som vilkårlig og urettferdig overfor den enkelte som en 

ulovlighetsoppfølging har rettet seg mot. 

Kommunen har per februar 2018 ingen statistikk for hvordan ulovlighetssaker har blitt fulgt opp eller 

antall saker som er behandlet tidligere. Det har imidlertid i løpet av høsten 2017 blitt utarbeidet en 

oversikt over ulovlighetssaker i kommunen. Det ble i dette arbeidet kartlagt 23 ulovlighetssaker som 

kommunen har kunnskap om. Størsteparten av sakene er i dag under arbeid. Resten av sakene er 

enten ferdigbehandlet eller ikke behandlet. 

Omlag halvparten av sakene i kartleggingen gjelder tiltak i strandsonen, spesielt sjøhus og 

flytebrygger. Nærmere 15 % av sakene gjelder ulovlige boenheter, herunder ulovlig bruksendring, 

ombygging e.l. De resterende sakene gjelder tiltak som terrenginngrep (f.eks. sprenging, utfylling i 

sjø), ulovlige bygninger og mindre tiltak (f.eks. garasje, uthus, levegger). 

Med bakgrunn i erfaring og lokalkunnskap er det rådmannens oppfatning at fordelingen av sakene 

over også gjenspeiler utfordringene for Frøya kommune generelt når det gjelder ulovlighetssaker. 
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Rettslig utgangspunkt 
Kommunen er i henhold til pbl. § 32-1 lovpålagt å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven. I dette ligger at kommunen har en forpliktelse til å forfølge 

forhold som strider mot lov, forskrift og reguleringsplan. 

For å sikre likhet for loven, er det viktig at det iverksettes en prosess hvor man klarlegger omfanget 

av ulovligheter og foretar nødvendig oppfølging som fastsatt i pbl. § 32-1. 

En ulovlighetssak meldes oftest inn fra berørte naboer eller der det er foretatt befaring. I de tilfeller 

hvor det er foretatt et tilsyn, utarbeides det en tilsynsrapport som legges ved saken og som blir 

utgangspunkt for videre oppfølging. I akutte og alvorlige tilfeller gjennomfører kommunen 

umiddelbart befaring og gir stoppordre i den grad det er grunnlag for det i hht. pbl. § 32-4. 

Formell ulovlighetsoppfølging iverksettes ved at det sendes forhåndsvarsel til den ansvarlige i 

samsvar med pbl. § 32-2. Slikt varsel skal informere den ansvarlige om alle vedtak som kan være 

aktuelle i den prosessen kommunen påbegynner. Bestemmelsen i § 32-2 kom med plan- og 

bygningsloven av 2008, og intensjonen er å effektivisere ulovlighetsoppfølgingen uten at det skal ha 

følger for den enkeltes rettssikkerhet. Tiltakshaver skal i den forbindelse gis anledning til å uttale seg 

innenfor en angitt frist som skal være minimum tre uker. I forhåndsvarselet skal det angis konkret 

hva tiltakshaver må foreta seg for å unngå reaksjoner fra kommunen. 

Etterhåndsgodkjenning  
Tiltakshaver skal i utgangspunktet alltid få mulighet til å søke om etterhåndsgodkjenning av det 

ulovlige tiltaket, og dette skal det opplyses om i forhåndsvarselet. Unntakene vil være der det er helt 

klart at slik søknad uansett ikke kan godkjennes. Etter kommunens oppfatning vil det som regel aldri 

på forhånd være helt klart at søknad ikke kan godkjennes, og hovedregelen vil derfor være at 

tiltakshaver alltid kan søke om etterhåndsgodkjenning, herunder også dispensasjon. 

Søknad om etterhåndsgodkjenning behandles etter gjeldende regelverk, og som om tiltaket ikke 

eksisterer. I dette ligger at tiltakshaver ikke skal straffes for lovbruddet med en strengere 

saksbehandling hos kommunen. Samtidig vil det heller ikke bli lagt vekt på at tiltaket allerede er 

oppført, og heller ikke det tap tiltakshaver risikerer ved å lide ved at søknaden ikke blir godkjent.  

Kommunen skal følge prinsippet om at det ikke skal være lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Dette 

prinsippet er viktig å etterleve, da det i motsatt fall kan fremstå som lønnsomt å bygge uten 

forutgående byggetillatelse. En slik behandling av søknadene vil ha en viktig allmennpreventiv effekt 

og sørger for likebehandling av kommunens innbyggere. 

I enkelte tilfeller vil kommunen kunne avdekke enkelte mindre overtredelser. I slike tilfeller har 

kommunen adgang til å avstå fra å forfølge ulovligheten, jfr. pbl. § 32-1, andre ledd. En slik beslutning 

kan til en viss grad sammenlignes med politiets bruk av påtaleunnlatelse. Forutsetningen for at 

kommunen kan treffe en slik beslutning, er at det objektivt sett foreligger en overtredelse av plan- og 

bygningsloven. Dette fordrer at det i forkant av unnlatelsen gjennomføres en saksbehandling og at 

resultatet av denne er at det foreligger en form for ulovlighet. 

Pålegg eller avstå fra forfølgelse?  
Kommunen vil på generelt grunnlag føre en streng holdning ved overtredelser av plan- og 

bygningsloven, og som hovedregel bør det ikke avstås fra å forfølge ulovligheter. Samtidig må det 

foretas en avveining hensett til kapasitet og ressursbruk. Det er klart at kommunen ikke vil ha 
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kapasitet til å forfølge enhver mindre overtredelse, og man må derfor fokusere på de mer 

omfattende og alvorlige tilfellene. Hvor grensen skal gå, vil måtte fastsettes etter at man har klarlagt 

omfanget av ulovligheter innenfor det enkelte område. 

Dersom kommunen ikke kan godkjenne innsendt søknad om etterhåndsgodkjenning eller søknad om 

dispensasjon, vil det samtidig med avslag på søknaden vedtas pålegg i samsvar med pbl. § 32-3 og 

tvangsmulkt i henhold til pbl. § 32-5. Pålegget vil gå ut på å foreta retting av det ulovlige forhold, 

hvilket i de fleste tilfeller vil si fjerning og riving av det ulovlige tiltaket. Ved ulovlige inngrep i terreng, 

vil pålegget gå ut på å tilbakeføre terrenget til opprinnelig stand. 

Dersom vedtatte pålegg ikke etterkommes av den ansvarlige, vil det etter fastsatt frist påløpe 

tvangsmulkt. Kommunen vil i de fleste tilfeller benytte seg av lovens adgang til å fastsette en større 

engangsmulkt og påfølgende løpende dagmulkt/ukesmulkt. Tvangsmulktens formål skal ikke være å 

ilegge en negativ sanksjon, men å fremtvinge oppfyllelse av pålegget. Størrelsen på mulkten vil 

fastsettes etter en konkret skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak. 

Gebyr 
Kommunen har i pbl. § 32-8 fått adgang til å ilegge overtredelsesgebyr. Bestemmelsen gir kommunen 

adgang til selv å sanksjonere mot overtredelser av plan- og bygningsloven. Dette er et gebyr som har 

et pønalt (strafferettslig) motiv, men det er ikke å anse som straff etter det tradisjonelle 

strafferettsbegrepet i Grunnloven § 96. 

Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, som plan- og bygningsmyndigheten kan ilegge 

ansvarlige for brudd på plan- og bygningslovgivningen. Gebyret tilfaller kommunen. Forutsetningen 

for ileggelse av slikt gebyr er at kommunen finner det bevist at den ansvarlige har utført en handling 

som rammes av ett av alternativene i pbl. § 32-8 første ledd, og at overtrederen har utvist skyld i 

form av forsett eller uaktsomhet. Når det er konstatert at de subjektive og objektive vilkår for å 

gebyrlegge er oppfylt, må gebyrets størrelse fastsettes. Dette gjøres ved at det først tas stilling til 

utmålingsrammen i SAK § 16-1, og deretter ved avgjørelse av gebyrets størrelse innenfor rammen, 

jfr. SAK § 16-2. 

Det er viktig å være oppmerksom på at overtredelsesgebyr kun kan ilegges tiltak som er utført etter 

01.07.2010. Dersom det skal ilegges overtredelsesgebyr for tiltak utført før dette tidspunkt, er det 

selve bruken av tiltaket som det må reageres mot. 

Samordning 
SAK § 16-3 pålegger kommunen å varsle påtalemyndigheten om enkelte saker. Kravet gjelder i 

tilfeller hvor det er snakk om personskade, miljøkriminalitet eller skade som rammes av 

bestemmelser i annet lovverk. Bakgrunnen for dette kravet er at brudd på plan- og bygningsloven 

ofte også er brudd på annet lovverk. For å sikre at ulovligheten forfølges opp mot samtlige lovverk, 

bør derfor påtalemyndigheten varsles. Brudd på regler som skal verne nasjonale interesser bør også 

samordnes. Dette gjelder for eksempel ved ulovlig nedbygging av strandsonen. Slike forhold tilhører 

Økokrims myndighetsområde. 

Ved vesentlige eller grove og forsettlige eller grovt uaktsomme brudd på reglene som også kan 

medføre overtredelsesgebyr, må kommunen vurdere om forholdet skal anmeldes som straffbart 

etter pbl. § 32-9. Dette vil gi en bredere etterforskning av ulovligheten, og kan medføre sterkere og 

riktigere reaksjoner på forholdet. Dersom påtalemyndigheten skulle ønske å følge opp saken med 
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etterforskning, må kommunen legge den til side. Hvis det tas ut tiltale, slik at den ansvarlige dømmes 

eller frifinnes for forholdet, kan kommunen ikke ilegge den ansvarlige overtredelsesgebyr. 

Hvis påtalemyndigheten ikke forfølger saken videre, vil kommunen etter omstendighetene kunne ta 

saken opp igjen for å vurdere om det skal ilegges overtredelsesgebyr. Dette vil kunne gjøres der 

påtalemyndigheten anser at forholdet ikke er så alvorlig at straffalternativet i pbl. § 32-9 kommer til 

anvendelse. Det vil likevel kunne ilegges overtredelsesgebyr etter pbl. § 32-8. 
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Rutiner og prioriteringer 
Saksbehandlingsrutine 

Kartlegging av alle 
byggverk og tiltak

Kontroll opp mot 
byggesaksarkiv

Nødvendige tillatelser 
mangler

Overtredelsen er av 
mindre betydning og 

ønskes ikke forfulgt videre

Saken avsluttes i 
samsvar med pbl. § 32-1 

(2)

Vurdere ilegging av 
overtredelsesgebyr

Ulovlighetsoppfølging 
iverksettes

Forhåndsvarsel i 
samsvar med pbl. § 32-3

Søknad om 
ettergodkjenning

Søknad kan godkjennes

Sak avsluttes

Vurdere ilegging av 
overtredelsesgebyr

Søknad kan ikke 
godkjennes

Vedtak om pålegg og 
tvangsmulkt § 32-3 og §

32-5

Sak avgjøres

Vurdere  ilegging av 
overtredelesgebyr, jf. 

pbl. § 32-8

Ingen søknad om 
ettergodkjenning og 
tiltaket er ikke rettet

Vedtak om pålegg og 
tvangsmulkt, jf. pbl. §§ 32-

3 og 32-5

Sak avgjøres

Vurdere ilegging av 
overtredelsesgebyr, jf. 

pbl. § 32-8

Pålegg etterkommes 
ikke

Forelegg etter pbl. § 32-
6

Sak avgjøres

Vurdere ilegging av 
overtredelsesgebyr, jf. pbl. 

§ 32-8

Nødvendige tillatelser 
foreligger

Saken avsluttes og 
forfølges ikke
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Prioriteringer 
Plan- og bygningsloven § 32-1 pålegger alle kommuner å forfølge ulovlige tiltak. Det eneste unntaket 

er «overtredelser av mindre betydning». Når loven peker på at noen overtredelser er av mindre 

betydning, bestemmer den samtidig at det finnes andre overtredelser av mer alvorlig karakter.  

Gjennomføring av ulovlighetsoppfølging i Frøya kommune skal skje etter følgende prioriteringer. 

Kategori 1: Saker hvor hensynet til helse, miljø og sikkerhet er fremtredende 

Tiltak av stor allmenn betydning og/eller som er i vesentlig strid med bestemmelser i lovverket. 

 Forhold som kan medføre fare for liv og helse. 

 Forhold som kan få samfunnsmessige konsekvenser. 

 Brannfarlige bygg, rasfarlige bygg og anretninger som må sikres. 

 Ulovlige tiltak i strandsonen, miljøskadelige tiltak o.l. 

Dette hensynet gjenspeiler kommunens ønske om at Frøya skal være et trygt sted for alle, og at liv, 

miljø og materielle verdier skal beskyttes. Dette er hensyn som ligger til grunn for all virksomhet og 

forvaltning. Svært ulike tiltak kan utgjøre en trussel mot lov, miljø og materielle verdier. Mange 

mennesker er seg ikke bevisst dette. Ulovlige masseutfyllinger kan få katastrofale konsekvenser for 

enkeltindivids lov og helse, samtidig som de kan påføre samfunnet store ekstrakostnader. Mennesker 

som bor i boliger som ikke er regulert og sikret med tanke på varig opphold, kan utsette seg for 

livstruende fare. I tiltaks- og byggesituasjoner er man pålagt flere sikringstiltak for å hindre at 

personer og eiendom kommer til skade, eller at trafikk hindres. 

Kategori 2: Saker hvor grovheten av regelbruddet tilsier prioritering 

Brudd på materielle bestemmelser og/eller av en viss allmenn betydning. 

 Brudd på søknadsplikten/dispensasjonssøknader 

 Brudd på reguleringsbestemmelser 

 Brudd på tekniske krav 

 Gi uriktige opplysninger 

 Eksempelvis fyllinger, ulovlig lagring, murer av mindre omfang, ulovlige skilt m.m. 

Dersom man utfører tiltak uten søknad og tillatelse, i strid med reguleringsbestemmelser og uten 

nødvendig pålagt kontroll, anses det som grove brudd på plan- og bygningsloven. 

Kategori 3: Saker hvor det ikke er fare for skade på lov, helse, miljø og hvor regelbruddet er av 

mindre art 

Brudd på formelle bestemmelser og/eller tiltak av liten eller ingen allmenn betydning. 

 Eksempelvis mindre bygningstekniske feil og mangler, evt. andre mindre avvik fra plan- og 

bygningsloven. 

Virkemidler 
Plan- og bygningsloven gir anvisning på flere reaksjons- og sanksjonsmuligheter når det foreligger 

avvik eller ulovligheter i byggesaker. 

Dette kan være: 

- Advarsel 

- Tilbaketrekking av ansvarsrett 
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- Krav om uavhengig kontroll 

- Pålegg 

- Forelegg og tvangsmulkt 

- Overtredelsesgebyr 

- Omgjøring av vedtak etter forvaltningsloven 

- Straff 

Reaksjonene rettes mot den ansvarlige. I de aller fleste situasjoner vil det være klart hvem som er 

den ansvarlige; den som har utført eller lar utføre det ulovlige tiltaket. I enkelte tilfeller kan det 

derimot være uklart hvem som er ansvarlig, og da vil grunneier være mottaker av reaksjonene. Et 

eksempel kan være der det er etablert en ulovlig utleieenhet i et bygg, bygget har byttet eier og det 

kan ikke fastslås når dette har skjedd. 

Det følger av pbl. § 32-10 at sanksjonsmidlene skal stå rimelig i forhold til ulovligheten. Dette 

innebærer at dersom det utferdiges flere typer sanksjoner for samme overtredelse må disse 

samordnes slik at overtrederen ikke rammes på urimelig måte. 

Forhåndsvarsel 
Der det kan være aktuelt å ilegge pålegg, forelegg, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr, skal det 

sendes forhåndsvarsel, jfr. pbl. §§ 32-2 og 32-8 og fvl. § 16. 

Forhåndsvarselet skal være skriftlig. Den ansvarlig skal gis minimum tre ukers frist til uttalelse før slik 

reaksjon vedtas. 

Unntak fra krav om forhåndsvarsel er når behovet for å stanse tiltaket umiddelbart veier tyngre enn 

de rettssikkerhetsmessige hensyn som begrunner de prosessuelle kravene, jfr. pbl. § 32-4. 

Gebyrer, mulkt og forelegg 

Overtredelsesgebyr 

Overtredelsesgebyr skal gis ved forsettlig eller uaktsomme overtredelser av plan- og bygningsloven, 

jfr. pbl. § 32-1 og SAK § 16-1. Det er i SAK §§ 16-1 og 16-2 gitt detaljerte føringer for beregning av 

gebyrets størrelse alt etter hvilken bestemmelse i plan- og bygningsloven som ikke er fulgt. 

I den enkelte sak skal det i tillegg vurderes om det er særlige forhold som taler for økning eller 

reduksjon av gebyret, jfr. SAK § 16-2, herunder alvorlighetsgrad og overlegg. Dette slik at f.eks. 

ulovlige tiltak som er utført mot bedre vitende og/eller i vinnings hensikt får en skjerpende effekt og 

motsvarende at tiltak som er oppført i god tro og ikke i vinning hensikt virker formildende. Videre vil 

antallet ansvarlige som ilegges slikt gebyr i den enkelte sak også påvirke fastsetting av gebyrets 

størrelse. I vurderingen vil fordelene som er oppnådd ved ulovligheten spille inn, mens kostnadene 

som følger av pålegget om retting ikke nødvendigvis bør ilegges særlig vekt (se Rt. 2002 s. 209). 

Det føres timelister for arbeidet som medgår i beregning av gebyret og Sjekkpunkter ved ileggelse av 

overtredelsesgebyr (utgitt av Direktoratet for byggkvalitet) brukes til å bestemme gebyr etter SAK § 

16-1. Kommunen må deretter foreta en skjønnsmessig (og endelig) vurdering av 

overtredelsesgebyrets størrelse i hver enkelt sak ut fra sakens kompleksitet og alvorlighetsgrad. 

Vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages, men fastsettelse 

av gebyrets størrelse er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. SAK kap. 16. Overtredelse av mindre 

betydning kan kommunen avstå fra å forfølge, jfr. pbl. § 32-1. En slik beslutning er heller ikke å anse 

som et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. 
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Tvangsmulkt 

Tvangsmulkt er per definisjon ikke straff, men en forvaltningsmessig reaksjon for å sikre rettidig 

oppfyllelse av pålegg. Vedtak om pålegg skal alltid inkludere vedtak om tvangsmulkt som inntrer om 

pålegget ikke følges innen frist. Fastsettelse av tvangsmulktens størrelse og form (engangsbeløp eller 

løpende mulkt) fastsettes av administrasjonen. Tvangsmulkt kan søkes nedsatt/frafalt i etterkant av 

retting. Både vedtak om tvangsmulkt og eventuelt avslag om nedsettelse av tvangsmulkt er 

enkeltvedtak og kan påklages. 

Forelegg 

Forelegg er den strengeste sanksjonen kommunen kan vedta, og denne reaksjonsmåten grenser tett 

opp mot straff. Forelegg benyttes utelukkende i alvorlige tilfeller, gjerne der saken ligger i grenseland 

for påtale. I et forelegg skal det gis anledning til å uttale seg, opplysninger om søksmålsfrist og det 

skal – så langt som mulig – forkynnes for den det retter seg mot. Dette er en meget tidkrevende og 

omfattende prosess som kan innebære at kommunen kan rette tiltak for tiltakshavers regning. 

Forelegg er aktuelt i tilfeller hvor myndigheten ikke tror man vil oppnå retting ved tvangsmulkt på 

grunn av den ansvarlige ikke har økonomiske ressurser, alternativt at det foreligger andre forhold 

som nødvendiggjør en sanksjon som ikke er avhengig av den ansvarliges medvirkning, kan det ilegges 

forelegg etter § 32-6 første ledd, se Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 355.  

Forelegg bør benyttes overfor store byggherrer som unnlater å innrette seg i vinnings hensikt, eller 

ikke er villige til å medvirke grunnet svært store økonomiske ressurser. Hensikten med forelegget er 

at pålegget blir et tvangsgrunnlag som kan tvangsfullbyrdes gjennom namsmannen. Forelegget gir 

rettslig grunnlag for myndighetene til å gjennomføre retting ved tvang for den ansvarliges regning, jf. 

pbl. § 32-7 om tvangsfullbyrdelse. Den gir samme virkning som en rettskraftig dom, dersom det ikke 

er reist søksmål mot det offentlige for å få prøvd gyldigheten av forelegget innen 30 dager fra 

forkynnelsen, jf. pbl. § 32-6 annet ledd. Det følger av Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 354 at det er 

tvangsmulkt som først og fremst bør benyttes for å tvinge gjennom et pålegg, og dette er markert 

ved å plassere bestemmelsen om forelegg etter pbl. § 32-5. 

Det er imidlertid ikke adgang til å vedta forelegg samtidig med pålegget slik det er ved tvangsmulkt, 

forelegget kan først utstedes når fristen i pålegget er oversittet. 

Gebyrenes størrelse 
Som hovedregel skal ikke personlige og/eller økonomiske hensyn vektlegges i fastsettelse av gebyrer. 

Tvangsmulkt 

Formålet med tvangsmulkt er å ta sikte på å fremtvinge en etterlevelse av det pålegget som er gitt og 

det skal ikke fremstå som en reaksjon på ulovlig forhold forut for fastsettelsen. 

Det er ingen beløpsmessig øvre grense, men beløpet må stå i samsvar med overtredelsens grad av 

alvorlighet. 

Normalt varsles det med tvangsmulkt i en størrelsesorden på kr. 500 - 1000 per døgn. Kommunen 

kan fastsette at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forholdet varer, som et engangsbeløp eller 

som en kombinasjon av løpende mulkt og et engangsbeløp. Kommunen har imidlertid hjemmel til å 

ilegge høyere dagmulkt enn den størrelsesorden som er skissert. I svært alvorlige tilfeller kan derfor 

mulkten høynes.  

I forvaltningen gjelder et ulovfestet prinsipp om at det skal være en viss proporsjonalitet mellom mål 

og middel. Forvaltningens reaksjoner og sanksjoner skal være rimelige og de skal stå i forhold til det 
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mål som søkes oppnådd. Rådmannen finner av disse grunner at tvangsmulktens størrelsesorden fra 

500 til 1000 kr per døgn anses som riktig nivå. Her er det viktig at kommunen fører en klar og tydelig 

praksis som sikrer likebehandling. 

Overtredelsesgebyr 

Byggesaksforskriften er bygget opp slik at den trinnvis setter et øvre tak for beregning av 

overtredelsesgebyret avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad. Dette innebærer at gebyr kan 

ilegges inntil det angitte tak. Det er derfor ikke handlingsrom for å gå høyere enn det tak som 

forskriften angir. Det er med andre ord en maksimumsgrense for hvor stort gebyr kommunen har 

hjemmel til å ilegge. Ved ulovlige tiltak utført av private må gebyret halveres. 

SAK § 16-1 gir en forholdsvis grundig gjennomgang av bestemmelsene for fastsettelse av gebyret, og 

det er derfor ikke nødvendig å gjennomgå dem i detalj her. Gebyrtrinnene følger i hovedtrekk 

modellen nedenfor. 

1.  inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse 
med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 

2.  inntil kr 50 000 der tiltaket ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i 
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 

3.  inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for 
dette 

 

SAK § 16-2 bestemmer ytterligere vurderingskriterier ved utmåling av gebyret størrelse. Vurderingen 

følger i korte trekk kriteriene nedenfor: 

 Hvor alvorlig er overtredelsen 

 Er pålegg fulgt 

 Kjente tiltakshaver til at handlingen var ulovlig 

 Er det et mønster av gjentagelse 

 Har handlingen økonomisk gevinst 

 Er handlingen gjort i vinnings hensikt 

 Vil gebyret virke urimelig ut i fra overtrederens økonomiske situasjon 

Definisjoner 
 Plan- og bygningsloven = pbl. 

 Forvaltningsloven = fvl. 

 Byggesaksforskriften = SAK 

 Helse, miljø og sikkerhet = HMS 

 Tiltakshaver = fellesbetegnelse på enkeltperson, institusjon, organisasjon eller foretak som 

arbeidene utføres på vegne av, eller som står for gjennomføringen av et bygge- eller 

anleggstiltak 
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Forord
     Smøla kommune satte i gang arbeidet med revidering av
       kommuneplanens arealdel allerede i 2013. Det ble bestemt at 
         arealdelen skulle revideres for seg og at revidering av
            samfunnsdelen skulle følge eget løp etter egengodkjenning av
               arealdelen.

                   Etter folkemøter og mottak av innspill ble planarbeidet satt
                      på vent på grunn av andre prosjekter som ikke kunne vente.
                         I 2017 ble planarbeidet tatt opp igjen. Planarbeidet har
                           vært forelagt planutvalget, som er Smøla formannskap, i to
                             runder før møte i regionalt planutvalg. Planene er
                               omarbeidet og tilpasset tilbakemeldinger underveis.

                             Når planprosessene blir vel lange er det en fare for at de
                           muligheter og utfordringer som var ved begynnelsen ikke er
                        de samme når planen vedtas. Videre gjør en manglende
                       revidering av samfunnsdelen det vanskeligere å forankre
                    de grep som er nødvendig å tilrettelegge for i arealdelen.

               En del tema er derfor tatt inn i planomtalen som naturlig hører
             hjemme i en samfunnsdel. 

        Forhåpentligvis vil planen med disse grep vise trygg lei 
     fremover for Smøla-samfunnet.
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Forsiden:  

Foto «blikkstille vann ved øygarden» 

  

Vesntre side:  

Foto «Edøyfjord ved edøy havn» 

  

Høyre side:  

Generalkart over det sydlige norge hentet 

fra kartblad 16 utgitt 1901 med litografi 

trykt i 1929. Utsnitt Smøla

 

  

 



Planomtale — Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Side 4

 

 

  

Innhold

1. INNLEDNING 5 

1.1. PLANENS FORMÅL 5 
1.2. FORMELT OG JURIDISK GRUNNLAG 5 
1.3. SAMFUNNSDELENS INNVIRKNING 5 
1.4. MEDVIRKNING 5 
1.5. FORANKRING 5 

2. FØRINGER FOR AREALPLANEN 6 

2.1. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 6 
2.1.1. UNIVERSIELL UTFORMING 6 
2.1.2. BARN OG UNGE 6 
2.1.3. AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING 6 
2.1.4. SAMFUNNSTRYGGHET 6 
2.1.5. NATURMANGFOLDSLOVEN 6 
2.2. LOKALE FØRINGER 6 
2.2.1. UTFORDRINGER FRA PLANPROGRAMMET 7 
2.2.2. ANDRE FORHOLD 7 
2.2.3. FOLKETALLSUTVIKLINGEN 7 
2.2.4. BOSETTINGSMØNSTER 7 
2.2.5. BARNEHAGER OG SKOLE 7 
2.2.6. HELSETJENESTER 7 
2.2.7. NÆRINGSSTRUKTUR 7 

3. PROSESS 8 

4. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 9 

4.1. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 9 

4.1.1. KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING 9 
4.1.2. AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING 9 
4.1.3. BARN OG UNGE 9 
4.1.4. UNIVERSIELL UTFORMING 9 
4.1.5. STRANDSONEN 9 
4.1.6. SAMFUNNSTRYGGHET 9 
4.1.7. NATURMANGFOLD 9 
4.2. UTFORDRINGER FRA PLANPROGRAMMET 9 

5. AREALREGNSKAP 10 

5.1. AREALFORMÅL 10 
5.1.1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 10 
5.1.2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 10 
5.1.3. GRØNTSTRUKTUR 10 
5.1.4. LANDBRUKS, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL OG REINSDRIFT (LNFR) 10 
5.1.5. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 10 
5.1.6. HENSYNSSONER 10 

 



Planomtale — Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Side 5

1 Innledning 

1.1. Planens formål 

Kommuneplanens arealdel har som formål å legge til rette for en styrt utvikling av kommunens 

arealer. Kommunens vedtatte strategier og prioriteringer legger et viktig grunnlag for hvordan 

arealene skal brukes, hvilke regler som skal gjelde og hvilke vurderingskriterier som skal ligge til grunn. 

Lovverk, statlige og regionale planer skal også være premissgrunnlag for hva som innarbeides i 

kommuneplanene. På mange måter kan man si at en arealplan søker å finne avklaring mellom 

interesser, hensyn, god forvaltningsskikk og legge til rette for en ønsket utvikling. Arealplanen er 

kommunens viktigste dokument for hvordan arealene skal brukes i kommunen.  

1.2. Forankring 

Bærebjelken i all planlegging er å søke forankring. Forankringen kan være håndfaste skranker i form 

av rettskildene, vedtatte planer og strategidokument. Videre kan forvaltningspraksis, behov for 

avklaringer og analyser underbygge grep som ellers vanskelig lar seg forankre på annen måte. Innspill 

og medvirkning fra diverse aktører kan også være med på å sette søkelys på behov, muligheter og 

ønsket utvikling utover det man ellers kan avdekke analytisk. For å få et meningsfylt sluttresultat må 

det konkrete sluttprodukt ha en meningsfull korealans til premissgivende faktorer. Prioriteringer for 

planarbeidet er beskrevet i planprogrammet. 

1.3. Formelt og juridisk 

grunnlag 

Kommunens arealplan er et juridisk bindende dokument. Når ny arealplan endelig vedtas vil gammel 

plan ikke lenger gjelde. Planen gjelder fra den dato den er vedtatt og egengodkjent av Smøla 

kommune. Gjeldende reguleringsplaner gjelder fremfor kommuneplanens arealdel. For sjøområdene 

er det utarbeidet egen sjøområdeplan. Kommuneplanens arealdel gjelder for områdene som ikke er 

medtatt i sjøområdeplanen. For tiltak som går ut i sjø men har utspring fra land eller landbaserte 

formål vil bestemmelsene i landplana både være mer utfyllende for tiltaket og komme til anvendelse i 

vurderingen av tiltaket. 

 

1.4. Kommunen som 

samfunnsutvikler 

Kommunen som planmyndighet har et ansvar for å legge til rette for at alle interesser kommer fram i 

arbeidet med kommunal planer. Kommunen må videre bestemme hvilke interesser som skal 

vektlegges i planarbeidet og hvordan disse skal integreres i planen. Målet for kommunal planlegging 

er at vi skal ha en bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner . 

Bærekraftbegrepet kan deles i tre deler; miljø, økonomi og sosiale forhold. Alle disse er med på å 

påvirke kommunens samfunnsplanlegging.  

1.5. Samfunnsdelens innvirkning 

Smøla kommunestyre vedtok i møte 6.2.2007 sak 0008/07 kommuneplanens samfunnsdel. 

Samfunnsdelen inneholder kommunens hovedmål og strategier for forvaltning av arealressurser, natur 

og kulturarv og konkretiseres gjennom kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er 

det overordnede plannivået som legger føringer videre planlegging i kommunen. 

Den gjeldende samfunnsdelen har pekt ut 6 hovedmål med tilhørende strategier som skal være 

førende. 

Figur 1

Kilde: Jørgen Amdam
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 Næringsutvikling 

 Samfunnsutvikling og bolyst 

 Infrastruktur og kommunikasjon 

 Helse og omsorgstilbud 

 Oppvekst 

 Kommunen som organisasjon og tjenesteyter 

Ved forrige revidering av kommuneplanen ble både arealdelen og samfunnsdelen gjennomgått og 

nye planer vedtatt. Ved inneværende rullering har disse ikke blitt samkjørt på samme måten. 

Arealdelen revideres først og deretter forventes revidering av samfunnsdelen. Det betyr at det er den 

samme samfunnsdelen som ligger til grunn ved denne arealplanen som ved forrige revidering. Dette 

medfører endel utfordringer med tanke på å forankre nødvendige justeringer av plankartet for å ta 

inn over seg nye utfordringer og en ny arealsituasjon. Endel områder som ellers kunne vært forankret 

i en samfunnsdel er derfor drøftet og vurdert ut ifra:  

 Utviklingstrekk man ser både lokalt, regionalt og nasjonalt.  

 Strukturelle endringer i kommunen 

 Erfaringer med søknader ved tiltak og dispensasjonspraksis i kommunen 

 Uttrykte politiske målsetninger 

 Prinsipper for god planlegging 

 Næringsstruktur i kommunen 

 Befolkningsendringer 

 Endret planfaglig fokus siden forrige revidering 

 Kommunens øvrige kjente prioriteringer 

Endel tilpasninger er derfor gjort tro mot gjeldende samfunnsplan, men også speilet mot 

samfunnsutviklingen som har vært siden denne ble vedtatt og de prioriteringer som har kommet til 

senere. 

1.6. Erfaringer fra gjeldende plan 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel er en plan for planleggingen. Planprogrammet gir 

blant annet en oversikt over erfaringer med gjeldende plan og trekker frem endringer i overordnet 

lovverk som gjør det nødvendig med en revisjon av arealplanen. Det har kommet ny plan- og 

bygningslov, statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. 

Naturmangfoldloven som tydeliggjør kommunens plikt til å vurdere hvilken påvirkning planer eller 

tiltak har på naturmangfoldet. Folkehelseloven som aktualiserer folkehelse som tema i kommunens 

arealplanlegging. 

Når det gjelder byggesaksbehandling og reguleringsplaner så er det flere ting som gjør 

saksbehandlingen krevende. Gjeldende arealplan har ingen bestemmelser eller retningslinjer for 

naustbebyggelse, arealformålet er ikke beskrevet i bestemmelsene. Det er heller ingen bestemmelser 

og retningslinjer for tilhørende brygger. For områder avsatt til bolig er det ingen generelle 

bestemmelser knyttet til arealformålet. En annen utfordring er at nye tiltak på etablerte bolig- og 

fritidseiendommer som ligger i LNF områder krever dispensasjonsbehandling. Plankart eller eventuelt 

bestemmelser bør justeres slik at de får det rette arealformålet.  

For plankartet så må avgrensningene av arealformålene gjennomgås slik at de stemmer mest mulig 

med eiendomsgrenser og faktiske forhold. Videre bør det utarbeides generelle bestemmelser for 

fradeling av boliger og fritidstomter. 

1.7. Prioriteringer i planprogrammet 

 Kommuneplanens arealdel må avklare og sette av byggeområder for framtidige behov. Videre 

må det settes av arealer til spredt utbygging etter nærmere retningslinjer. 

 Ny arealdel må også ha fokus på sentrumsutvikling. Den må også legge til rette for at 

kommunesenteret kan utvikles. Planarbeidet må lokalisere og tilrettelegge attraktive arealer for 

kommunalt regulerte boligtomter. 

 Områder som er egnet til næringsformål må avklares. 
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 Trafikksikkerhet og samferdsel vil ha høy prioritet med tanke på ny utbygging og utviding av 

eksisterende byggeområder. Det må også tas høyde for framtidig utbygging og 

utvidelsespotensiale for områder når trafikksikkerhet- og samferdselstiltak planlegges. 

 Avklare arealmessige forhold med tanke på videre utvikling av Smøla som vindkraftkommune. 

1.8. Medvirkning 

Det er viktig med brei forankring i planer som kan være både omfattende og inngripende i 

samfunnsutviklingen. Brei medvirkning fra alle lag i samfunnet er sterkt ønskelig. Det er flere måter å 

sørge for dette. Tradisjonelt har administrasjon og planutvalg gjerne vært premissleverandørene for 

hvordan planer har blitt til. Som i mange andre kommuner har også Smøla kommune tradisjon for å 

avholde folkemøter, hvor hvem som helst kan ta ordet og målbringe synspunkter, eller opprettelse av 

utvalg som får prosesseierskap. 

Det kan vise seg at denne måten å innhente innbyggernes synspunkter ikke er tilstrekkelig til å få frem 

hele bildet rundt innbyggernes perspektiver og ønsker. Ofte viser det seg å være de samme 

personene som uttaler seg som ved tidligere korsveier, og få nye synspunkter som blir bragt frem. Det 

kan rett og slett være vanskelig for mange å uttale seg i slike store forsamlinger og særlig utfordre 

forestillinger som kan virke sementert og bekreftet gjentatte ganger. Det har derfor blitt vanlig å 

benytte flere metoder for å fange opp de synspunkter som finnes i befolkningen. Smøla kommune 

kan med fordel innarbeide arbeidsmåter for brei medvirkning i det videre planarbeidet. 

1.1.1 Folkemøter 

Fra folkemøte 9. desember ble fremmøtte informert om planprosess og tematikk som 

kommuneplanens arealdel gjerne tar opp i seg. Det ble gjort gruppearbeid hvor følgende tematikk er 

refferert: 

 Utbygging i kommunen styres ikke ut ifra arealdel 

 Det bygges der det kreves dispensasjon 

 Arealdelen setter begrensninger for utbygging 

 Få tilrettelagte og byggeklare boligtomter 

 Mange flytter ikke til Smøla pga. mangel på tomter 

 Sentraliseringstanke med gammel plan ikke vellykket 

 Vanskelig å forutsi hvor boligbyggingen vil skje og hva som er attraktive bosteder 

 Soner hvor «alt er lov» 

 Kartlegge hvor det ikke kan bygges, resten åpnes 

 Se på gjeldende LNF-område Steinsøya – Råket, endre? 

 Utvikle boligtomter etter hvert hvor folk etablerer seg 

 Mer næringsareal gir utvikling 

 Lite hensiktsmessig med store og detaljerte reguleringsplaner, for lagt tidsperspektiv til å 

planlegge i detalj 

En vurdering etter første folkemøte gikk ut på at en ser et behov for å informere tydeligere om hva 

planverk og planarbeid går ut på. Det vil kunne skape realistiske forventninger til planene som skal 

utarbeides og hjelpe fremmøtte til å fremme nyttige innspill. 

Fra folkemøte 27. januar møtte også fem representanter fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Fylkesmannen hadde et foredrag om sin rolle og sitt oppdrag. Etter foredraget ble det anledning til å 

stille spørsmål. Seansen med spørsmål og svar gav følgende konklusjoner: 

 Besvart av fylkesmannen: 

o Generelle byggegrenser ikke mulig, de må spesifiseres gjennom reguleringsplan. 

o Kombinasjonsformål i små områder må sannsynligvis gjøres gjennom reguleringsplan, 

men det er opp til kommunen å lage plankartet 

o Spørsmål om spredt utbygging i landbruksområder må reises som planforslag. 

Ønskelig med større sammenhengende områder som fører til effektiv drift, 



Planomtale — Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Side 8

fragmentering og interessekonflikter utfordrer dette. 

o Gjeldende reguleringsplaner kan fortsatt gjelde, må presiseres i planen. 

o For jordbruksareal i vindkraftområder kan man endre bestemmelser i reguleringsplan 

 

 Besvart av kommunen: 

o Reguleringsplaner merkes som hensynssone § 11-8 bokstav f) Sone hvor gjeldende 

reguleringsplan fortsatt skal gjelde. 

§1-5. Virkninger av planer 

Virkningen av vedtatt plan etter denne lov for videre planlegging, forvaltning og vedtak om 

virksomhet, utbygging og vern framgår av bestemmelsene for de enkelte plantypene, jf. §§ 6-3, 

8-2, 8-5, 11-3, 11-6 og 12-4 

o Nei, havbruksnæringen har ikke kommet med forslag. Næringsliv og landbruk har blitt 

utfordret til å melde sine behov. 

o Til spørsmål om betydningen til «retningslinjer for strandsonen» med tanke på bygging 

i strandsonen forventer kommunen en oppmykning. 

o Smøla kommune vil ha oljerelatert næring. 

Fylkesmannen vil være med så tidlig som mulig i prosessen. Dialog med kommunen angående 

utarbeidelsen av arealplanen. Kommunen står nermest til å vurdere ønska arealbruk og utvikling. 

 

1.9. Møte i regionalt planforum 

23. August 2017 ble det avholdt møte på Fylkeshuset i Molde for å drøfte planarbeidet med 

kommuneplanens arealdel for Smøla kommune. Til stede fra fra Smøla kommune ordfører, rådmann, 

planlegger og innleid kartteknisk konsulent. Representanter for Statens vegvesen, Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Kulturminneavdelinga i fylkeskommunen og Plan og 

Analyseavdelinga også hos Fylkeskommunen. Møtet er refferatført og tilbakemelding fra 

Fylkesmannen kom ettersendt i to dokument, ett for landbruksspørsmål ett for øvrige. I korte trekk 

gjengis hovedpoeng herunder. 

 Kommunens innledning 

o Kommunen redegjorde for utviklingstrekkene, strukturelle forhold og umiddelbare 

planoppgaver etter sluttføring av arealdelen. Edøya, Vikan og Sentrumsplan 

o Mange private innspill 

o Mye areal avsatt, likevel mange dispensasjonssaker 

 Statens Vegvesen 

o Bør unngå tosidig aktivitet langs fylkesveiene 

o Fortetting på Hopen fordrer tilrettelegging av gang- og sykkelveier 

o Vurdere rekkefølgekrav ved tilrettelegging av spredd boligbygging i LNF-område 

o Savner støy som temakart, vurdering av trafikksikkerhet og trygg skolevei i KU 

o Viser til rammeplan for avkjørsler 

 Kystverket 

o Rapport om fiskerihavner i Smøla snart ferdig. Denne konkluderer om avhendig av 

noen slike havner. 

o Må vøre retningslinjer for de som er igjen i kommuneplanens bestemmelser. Kystverket 

vil ha streng praksis. 

o Prosjekt på Edøya må vurderes for endring i farlei og se på sammenheng mellom land-

sjø. 

 Fiskeridirektoratet 

o Retningslinjer for avfallshåndtering i småbåthavner. 

o Viser til prosess med sjøområdeplan og de innspill som kom inn der. 

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

o Referanser mellom kart og KU ikke samkjørt 
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o Etterlyser samlet arealregnskap 

o Sammenslåing av tema i KU fører til tap av opplysninger, eksempelvis landskap, energi 

og klima. 

o Savner knagger for arealstrategien, et oppdatert kunnskapsgrunnlag 

o Nye klimaanalyser for også virkning for eksisterende arealbruk. 

o Egne retningslinjer for sårbare funksjoner ved bygging i risikosoner. 

o Helskaplig ROS-analyse viktig for arealdelen og annerledes enn ROS av forslagene. 

o Anbefaler temakart landbruk, arealregnskap landbruk og retningslinjer for bevaring av 

landbruksjord i områder for spredt bygging. 

o Byggegrense mot sjø må vurderes i hvert areal og vær oppmerksom på eldre 

byggeområder/reguleringsplaner uten byggegrense! 

 Møre og Romsdal Fylkeskommune 

o Ekspansivt forslag til kart. Behovsanalyse etterspørres. 

o Spørsmål om avstander mellom arbeidsplasser og boligkonsentrasjoner, spesielt vist til 

Vikan. 

o Må ha hensynsone rundt automatisk freda kulturminne, eventuelt med Rune-R og eget 

temakart. 

o Savner tilvisning til regional delplan kulturminne og konkrete objekt i Smøla. Også 

forhold til lokal kulturminneplan for verdisetting av lokale kulturminne. 

o Krav om regulering gitt i retningslinjene bør drøftes og grunngis. Kravet må gi mening i 

det konkrete arealet. 

 En mengde påpekninger i Fylkesmannens ettersendte dokument 

o Planbeskrivelse og KU 

 Presisere avgrensning og hvorfor sjøareala ikke er med 

 Arealregnskap og forslag til hvordan dette kan gjøres 

 KU nummerere likt. Forslag med i kart som er konkludert med at ikke skal tas 

med. 

 Diverse tema slått sammen, bør vurderes likevel, savner noen. 

 Vurdering av virkningene av de samla arealbruksendringene skal foreligge. På 

arealformål eller tema. 

o Planbestemmelser 

 Bestemmelser hvor lovteksthenvisninger ikke behøves 

 Beskrivelser av saksbehandlingsprosess ikke nødvendig å vise som juridisk 

bindene kommuneplanbestemmelser 

o Øvrige kommentarer 

 Hensynssone for reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde 

 Ikke mulig med saksbehandlingskrav, Rekkefølgekrav sier noe om i hvilken 

rekkefølge eller hvordan et/flere områder skal bygges ut/tas i bruk 

 Skjønnsmessig begrep bør unngås 

 Konkret vurdering for byggegrenser nødvendig for hvert arealområde 

 Vedtekter kan bare gjøres rettslig bindende når man har hjemmel for det. 

 Skjønnsmessige begrep bør unngås, definisjon for hva som menes bør i så fall 

tas inn. 

 Tiltak på eksisterende bolig- og fritidsboliger som ikke er tilknyttet 

landbruksvirksomheter vil være avhengig av dispensasjon etter pbl. § 19-2 

 Er det i tilstrekkelig grad angitt omfang og lokalisering for plassering av spredt 

bebyggelse? 

 Ikke adgang til å stille krav om organisasjonsform for småbåthavner 
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 Videre fyldig del med råd om lekeplasser 

 Fylkesmannens ettersending om landbrukshensyn 

o Ønskes hensynssone for landbruk med dertil egnende bestemmelser og retningslinjer 

o For bestemmelser om spredt bebyggelse i LNF-område må ordlyden endres fra 

«dyrkbar mark» til dyrka mark og helst dyrkbar mark.  

o Fradeling og bygging nær gårdstun og driftssenter skal unngås 

o Tilkomstvei skal ikke fragmentere/dele opp sammenhengende landbruksareal 

o Byggegrense ~30 meter unna landbruksjord. Garasje og lignende kan plasseres 

nærmere 
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2 Føringer for arealplanen 

 

2.1 Nasjonale og regionale føringer 

Plan og bygningslovens § 6-1 sier at Kongen hvert fjerde år skal utarbeide et dokument med nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. Gjeldende dokument ble vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12. juni 2015. Mens forrige dokument av 2011 tok for seg følgende fem satsningsområder: 

 Universiell utforming 

 Barn og Unge 

 Areal og transportplanlegging 

 Samfunnsikkerhet 

 Naturmangfoldsloven 

Har den nye valgt å fokusere særlig på følgende tre hovedtema 

 Gode effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Fylkesplan for Møre og Romsdal har nøstet sammen en hierarkisk strategisk tilnærming som plangrep. 

Tre overordnede prioriteringer, tre gjennomgående perspektiv og tre innsatsområder: 

 

De overordnede regionale og nasjonale planene er ofte vel generelle eller tar for seg målsetninger 

som er tenkt gjennomført i en større målestokk enn tiltenkt smølasamfunnet. Det følger imidlertid 

med konkretisering i rundskriv og veiledere som gir bedre beskrivelser av hvordan målsetninger kan 

oppnås, blant annet både i kommunal planlegging og i den daglige saksbehandling av 

søknadspliktige tiltak. 

Det bør poengteres at prioriteringene som stadfestes på nasjonalt og regionalt nivå vil ikke på alle 

områder tilsi en god samfunnsutvikling for Smøla-samfunnet. Eksempelvis vil økt satsing på 
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byregionene gå på bekostning av utkantene. Når man ser hvilken verdiskapning som foregår på 

Smøla og at enda mer av dette skal kanaliseres inn i ytterligere byvekst som neppe vil bidra til å 

videreutvikle verdiskapingen i distriktskommuner som Smøla er det vanskelig å bejuble nasjonale og 

regionale planstrategier. Samtidig tvinger det seg frem en etterlevelse da utviklingsmidler og 

økonomiske insitament ofte følger vedtatte strategier og målsetninger på nasjonalt og regionalt nivå. 

Kommunene er avhengig av bidrag for å få mest mulig ut av hver kommunal krone investert.  

Fylkesplanen tar for seg også samarbeid på tvers av administrative grenser. For Smøla, som nordligste 

kommune i fylket, er samarbeid på tvers av fylkesgrensene meget ønskelig. 

2.2 Lokale forhold 

2.2.1 Folketallsutviklingen 

 

 

Figur 2 

Folketallsutviklingen i kommunen har vært nedadgående siden andre verdenskrig frem til fjerde 

kvartal 2008. Etter dette har nedgangen stoppet opp og man antar at det nå er en stabil til 

oppadgående trend. Beregnet folkemengde 31.12.2017 er ifølge tall fra Statistisksentralbyrå 2176 

innbyggere, opp 2,8%. 2017 var første år med fødselsoverskudd på lang tid. Hovedtrenden tilsier at 

man nå ser ut til å ligge bedre an enn ti år tidligere. Holder trenden seg vil man allerede om fem år 

kunne måtte se 20 år tilbake for å finne samme tilsvarende folkemengde. En ting som kan dra veksten 

ned noe etterhvert er store kull som trer inn i pensjonistenes rekker. På den andre siden rekruteres det 

da inn endel familier og unge til å fylle tomrommet etter de som trer ut av arbeidslivet. Man kan være   
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2.2.1.1 Utviklingen på grunnkretsnivå 

 

Figur 3 

Befolkningen i grunnkretsene slik det fordeler seg 1 januar 2017 

    

    

    

    

Figur 4 

Befolkningsutvikling grunnkretser Smøla kommune. Blå = tidligere Edøy kommune, det vil si sør-østre 

del av kommunen. Rødorange = tidligere Brattvær kommune, det vil si vestsiden av Smøla. 

Brunorange = tidligere Hopen kommune, det vil si nordre del av kommunen. Det har trolig vært 

foretatt en grensejustering fra Holmen til Frostafeltet og Sætran mellom 2008 og 2009 siden det er et 

unaturlig stort hopp mellom disse de åra. Små kretser får store statistiske utfall av enkeltflyttinger. 

Generelt sett er det Hopen og frostafeltet som har hatt en kontinuerlig vekst. Flere grunnkretser har 

hatt fall de første tiåra i grafen for å delvis hente seg inn igjen de siste åra. Ragnes utmerker seg som 

en folkerik grunnkrets med en kontinuerlig nedgang på ca 30% i tidsvinduet. Generelt sett er 

utviklingsbildet at befolkningen hoper seg nærmere Hopen. 

2.2.2 Forhold til egen region 

Smøla blir regnet som en del av bo- og arbeidsmarkedsregionen med Kristiansund som regional 

motor. På mange måter er dette en løs tilkobling i den forstand at reiseavstand med to 

fergestrekninger utgjør en vesentlig fysisk, økonomisk og ikke minst psykologisk barriere. I tillegg, som 

man kan lese i kapittelet om bosettingsmønster, befinner majoriteten av befolkningen bosatt ett godt 

stykke unna kommunikasjonsknutepunktet til omverden. Smøla og regionsenter ville uansett nytt godt 

av å knytes nærmere opp mot regionsenteret Kristiansund og med fergeavløsninger vil i hvert fall 

deler av kommunen kunne komme innenfor rimelig pendleavstand. Dessuten en sammenkobling med 
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Aure vil i seg selv åpne opp for en mer velfungerende felles region. For fylket sin del har det lenge 

vært tre mørebyer som har hatt sine omland. I de siste tiåra har imidlertid veksten for Ålesund 

overgått den samlede veksten for Molde og Kristiansund. Ålesund er nå like stor som Molde og 

Kristiansund til sammen, og regnet som byregioner er forskjellen enda større. Man kunne kanskje 

tidligere sett for seg at mørebyene utviklet seg til en felles storbyregion gjennom konurbasjon, altså 

hvor ingen av byene alene utgjør over halvparten av samla folketall. Om utviklingen som har vært 

fortsetter vil i stedet få en agglomerasjon hvor det utvikles et større bysentra og mindre byer 

etterhvert lemmes inn. For Smøla sin del vil avstanden til regionsentra i Ålesund og Trondheim være 

ugunstig langt unna. Det vil derfor være mer ønskelig med en byregion mellom disse med 

utviklingskraft som er i stand til å tilby regionale funksjoner til et omland som uansett ikke har 

mulighet til å bli endel av Trondheims og Ålesunds hverdagsregioner. For Smøla er det svært 

vesentlig å utvikle seg godt på selvstendig grunnlag samtidig som man bidrar sterkt for å styrke 

Kristiansund som regionsenter. Uten en velfungerende region mellom Ålesund og Trondheim i rimelig 

avstand fra kommunen, vil distriktsutfordringene vedvare. Det er antatt at vekstraten for Ålesund 

byregion fra 2014 til 2040 vil være på 30,5%, det er den femte høyeste forventede vekstraten av de 

største byregionene i Norge. Med en videre forflytning av det demografiske midtpunktet for 

NordVestlandet sørover kan man fort havne i 

en situasjon hvor lokalisering av funksjoner på 

ett sted bestandig anses best ivaretatt i 

Ålesund, mens Kristiansund får en nummer to 

prioritet der det er aktuelt med to lokaliteter. 

Uansett hvordan man ser på dette så må 

vekstraten for Kristiansundsregionen nærme 

seg den for Ålesundsregionen for å redusere 

distriktsulempene vesentlig for både by og 

omland. Likeledes at regionforstørring som 

innlemmer Smøla får en optimal gunstig effekt 

på bosetting og sysselsetting lokalt.  

2.2.3 Bosettingsmønster 

Dagens Smøla kommune har eksistert siden 1960 da tre tidligere kommuner ble slått sammen. Før 

den tid var det som i dag er Smøla kommune en del av Edøy kommune som også omfattet tidligere 

Tustna kommune. Øyer og vær ble en tid tilflyttet av folk fra indre strøk etterhvert som store 

barneflokker og nød fristet folk til å livnære seg på fiske ytterst på kysten. Mange fiskevær har blitt 

fraflyttet ved midten av forrige århundre. Brattvær kommune som var den folkerikeste av de tre 

kommunene ved kommunesammenslåingen i 1960 har i dag lavest folketall og mye av dette kan 

tilskrives fraflyttingen av de mange fiskeværene som har vært i tidligere Brattvær kommune. Samtidig 

er den generelle trenden at Nordsmøla viser seg å styrke seg sammenlignet med andre deler av 

kommunen.  

 

Figur 5

Smøla er et øysamfunn som fungerer mye som sin egen 

bo- og arbeidsmarkedsregion. Viktigste 

kommunikasjonsvei går om Edøya med ferge til Aure 

samt hurtigbåt Kristiansund/Trondheim. For Smøla er 

Kristiansund nermeste by, mens avstanden til regionale 

myndigheter i Molde ikke er særlig nærmere enn til 

Landsdelsenteret Trondheim. Påfallende er det dog at 

vei/luftlinje er såvidt god retning Molde, særlig 

sammenlignet med regionsentra i andre landsdeler og 

mest relevant for Trondheim som er nærmeste 

landdelsenter for Smøla.



Planomtale — Kommuneplanens arealdel 2018-2030 

Side 15

Figur 6 

Illustrasjon fra Plan og Analyseavdelinga til Møre og Romsdal fylkeskommune gir et tydelig bilde av den 

demografiske distribusjonen i kommunen. Denne viser Veiholmen som særlig tett befolket, så Vest-Smøla og 

deretter Nordsmøla. Modellen kan kanskje gi et falskt bilde av bosetting over større områder enn hva som er 

tilfelle og noen bosettinger er også falt ut noe som kan tyde på små feil i stedfestingen. Med unntak av 

Frostaheia og Kongshaugmyran ligger stort sett all bosetning få minutters gange fra strandlinja og gjerne tettest 

ved sund og viker som gir litt le for vær, bølger og vind.  

Ved hjelp av romlig analyse og befolkningstall fra statistisk sentralbyrå er her laget en grafisk 

grovsortering på 5*5km som viser tre tettere befolkningsområder. Nord-smøla med Veiholmen (1088), 

Vest- og Sør-Smøla (409) og Inn-Smøla (337). For sortering på 1*1 km finner vi fem sammenbygde 

områder med over 100 innbyggere. Det er klart at en sortering på 5*5 km og 1*1 km har fallgruver og 

må tolkes med måtehold. Hovedbildet er at kommunesenteret har god tilgjengelighet i forhold til 

hvor man finner de tettest befolkede områdene i kommunen og at over 50% av befolkningen er 

bosatt i det nordøstre hjørnet av kommunen. 83,9% av befolkningen bor i mer tettbygde grender 

med minimum 20 innbyggere innenfor en kvadratkilometers rute. 13,6% bor i sammenhengende tynt 

befolkede områder med 10 eller flere innbygger. 1,1% (23 personer) bor i isolerte tynt befolkede 

områder bestående av færre enn 10 personer mens 1,4% (31 personer) bor inntil tettbygde områder i 

tynt bebygde områder.  

 

 

 

 

 

2.2.4 De største sammenhengende bosetningene > 100 

personer 

Figur 7

Innbyggere per 25km² ruter: Grå – 0-10, Beige – 10-50, Lys grønn – 50-100, Grønn – 100-200, Mørk grønn – mer 

enn 200.

Innbyggere per 1 km² ruter: Gul – 10-19 inntil tettere befolkede ruter, Oransje – 20-49, Rød – over 50, Stiplede– 

øvrige under 20.

Alle tall er summert for sin rute eller område, tall i parentes er befolkningstetthet for sammenhengende område. 

Hovedveiforbindelser er markert skjematisk. Fremstillingen kan være et nyttig beslutningsverktøy for å vurdere 

tilgjengelighet og tjenestetilbud. Det som ikke kommer frem er at Edøya, isolert i sør, har klart best 

tilgjengelighet til og fra omland. Denne trafikken går via Edøya havn med ferge til Sandvika på Tustna eller med 

hurtigbåten som trafikkerer mellom regionsenteret på Nordmøre, Kristiansund, og regionsenteret for landsdelen, 

Trondheim.
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Fra grovsorteringen i kapittelet om bosettingsmønster avdekkes fire sammenhengende områder med 

til sammen over 100 personer. Ved å gå enda mer finmasket til verks med utgangspunkt i 250*250 

meters ruter avdekkes seks separate sammenbygde områder på over 100 innbyggere. Disse er 

bearbeidet illustrativt for å få frem bosetningsmønsteret innenfor disse områdene noe mer detaljert. 

Eksempelvis faller Storneset ut av Vest-smøla når vi ser mer detaljert etter, siden det er brudd på 

kontinuitet mellom Dyrnes og Stornes. For Nord-Smøla er det manglende kontinuitet mellom Hopen 

og Sætran på Nordsmøla og to brudd videre mellom Sætran og Steinsøysundet. For Nord-Smøla er 

det da to bosetninger med over 100 personer igjen, Hopen og Steinsøysundet. For Øygardenområdet 

oppfattes også brudd i kontinuitet mot Trettneset. Aust-smøla på sin side har store tynt 

sammenknyttede områder uten noen særlig konsentrert bosetning og skiller seg klart ut i analysen 

med svakest befolkningstetthet 78 personer per kvadratkilometer.  

 

1 Veiholmen 

 310 innbyggere 

 1 km² 

 310 innbyggere/ 

km² 

2 Vest-Smøla 

 279 innbyggere 

 1,81 km² 

 154 innbyggere/ km² 

3 Hopen 

 184 innbyggere 

 0,69 km² 

 268 innbyggere/ km² 

4 Aust-Smøla 

 189 innbyggere 

 2,44 km² 

 78 innbyggere/ 

km² 

5 Steinsøysundet 

 114 innbyggere 

 0,69 km² 

 178 innbyggere/ 

km² 

6 Straumen/Øygarden 

 105 innbyggere 

 0,63 km² 

 168 innbyggere/ km² 

Per se det folkerikeste og tettest 

befolkede sammenhengende 

området. Været, Ytter Innveien 

og Inner Innveien er tre distinkte 

delområder. Veiholmen ligger 8-

10 km nord for 

kommunesenteret. 

Været har en spesielt verdifull 

gammel trehusbebyggelse og er 

en viktig regional 

Dyrnes er tettere befolket enn 

resten med over 150 innbyggere 

alene. Barnehagen på Dyrnes og 

dagligvareforetningen på Råket er 

nermest for innbyggerne fra hele 

Sør- og Vest-Smøla, det vil si for 

25% av kommunens innbyggere. 

Kirke og ambulansestasjon utenfor 

kjernen. 

Funksjoner: 

Det er ingen boenheter i selve 

sentrumskjernen. Boligfeltet 

fortettes nå av flere nye boliger. 

Hopen har gode forbindelser til 

resten av kommunen. Hopen er 

kommunesenteret og har mange 

mange sentrale funksjoner.  

Funksjoner: 

- Barne og ungdomskole 

- Kjøpesenter 

Generelt tynt sammenhengende 

befolket område og uten en klar 

grendestruktur. Avhengig av 

valgt utvalgsmetode kunne 

området vært utelukket. Svak link 

Reirå-Gjevika. Nordvika var 

kommunesenteret før dette 

flyttet til Hopen. Skole og 

dagligvarebutikk er nedlagt i 

senere tid. Nordvika kan være et 

I Smøla-sammenheng en 

kompakt og tett grend. Er løst 

forbundet vestover via Sætran til 

Hopen og litt tetter 

sammenknyttet med Aust-Smøla 

sørover hvor Skaget-Breivika 

ligger tett inntil. Har ikke lenger 

dagligvarebutikk eller andre 

sentrale funksjoner i grenda, men 

et byggevarehandel ligger helt 

På Straumen er brorparten av 

helsetjenestene lokalisert. 

Straumen var tidligere 

trafikknutepunktet til og fra 

Smøla inntil ny vei med broer 

medførte flytting av fergekai til 

Edøya.  

Funksjoner: 

- Sykehjem og eldreboliger 

- Legekontor, helsestasjon, 
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turistdestinasjon. 

Funksjoner: 

- Barnehage 

- Forretninger 

- Overnatting 

- Opplevelsesturisme 

- Barnehage 

- Forretning 

- Overnatting/pup 

- Cruisebåtanløp 

- Offentlig Svømmehall 

- Golfbane 

- Rådhus m.m. 

- Kirke og kirkekontor 

- Voksenopplæringssenter 

samlende grendesenter for Aust-

Smøla. 

Funksjoner Nordvika: 

- Hovedbrannstasjon 

- Komunalteknisk 

uteseksjon 

- Vindusfabrikk Norvika 

vest langs fylkesveien. 

Funksjoner: 

- Byggevarehandel 

- Kajakksenter 

fysioterapaut, 

ergoterapaut,, vaskeri og 

kjøkken 

- Ambulansebåt 

- Dagligvarebutikk 

- Kirke 

- Feriesenter med 

overnatting 

- Barnehage på Trettnes 

Tilgjengelighetsmatrise: ~23m 41s 

Minutt 5 10 15 20 25 50 

Andel 14

% 

14

% 

25

% 

36

% 

61

% 

100% 

Tilgjengelighetsmatrise: ~ 17m 37s 

Minutt 5 10 15 20 25 43 

Andel 15% 19% 35% 70% 82% 100% 

Tilgjengelighetsmatrise: ~ 11m 23s 

Minutt 5 10 15 20 25 37 

Andel 19% 54

% 

70

% 

86

% 

96

% 

100% 

Tilgjengelighetsmatrise: ~ 13m 49s 

Minutt 5 10 15 20 25 32 

Andel 18

% 

40

% 

50

% 

67

% 

99

% 

100% 

Tilgjengelighetsmatrise: ~ 12m 05s 

Minutt 5 10 15 20 25 36 

Andel 16

% 

54

% 

60

% 

83

% 

97

% 

100% 

Tilgjengelighetsmatrise: ~ 17m 11s 

Minutt 5 10 15 20 25 32 

Andel 14

% 

24

% 

37

% 

60

% 

76

% 

100% 

Fargeskala: Meget god – God – Nøytral – Dårlig – Meget dårlig. Beste til dårligste score er delt i fem like store intervall. F.eks. 100% av befolkningen nås innen intervallene 30––34––38––42––46––50 minutter.

2.2.5 Større tettere grender under 100 innbyggere 

7 Frostaheia (97) 

Største sammenhengende 

landbruksområdet i kommunen. 

Flere museum og bedrifter knyttet 

til landbruk og hagebruk. 

Busstilbudet til Frostaheia 

opphørte for få år siden. 

Funksjoner: 

- Produksjonslager for 

grønnsaker 

- Myrmuseum 

- Bureisingsmuseum 

- Hagesenter 

8 Tjønnøya m.fl. (79) 

Bosetning på Sør-smøla er et 

resultat av kombinert næringsvei 

fiske/småbruk. Tynt bebygd 

større område med korte brudd i 

kontinuitet hvor Steinsøya-

Tjønnøya er noe mer konsentrert 

bebyggelse. 

Funksjoner: 

- Fiskerihavn Steinsøya 

- Bedehus Hjelberget 

- Villsaubutikken med Kafé 

og utsalg av kortreist mat 

9 Nelvika (77) 

Nelvika er en kompakt grend 

rundt Nelvikvågen. Kommunens 

største båtverft er lokalisert et 

eget industriområde ved utløpet 

av vågen.  

Funksjoner: 

- Båtverft 

- Skytebane 

- Boligområde 

10 Sætran 

Sætran ligger sentralt til på 

Nord-smøla mellom Hopen, 

Steinsøysundet og Frostaheia. 

Skole nedlagt i 2017 etter at ny 

skole åpnet på Hopen. 

Funksjoner: 

- Bensinstasjon, bilverksted 

og båtforhandler 

- Miljøstasjon 

- Transportfirma 

- Havfiskesenter 

- Barnehage 

11 Hellesfjorden (59) 

Hellesfjorden ligger i ei vik og er 

preget av småbruk og endel 

nyere eneboliger spredt rundt i 

grenda. Relativt kompakt grend 

med mange barnefamilier.  

Funksjoner: 

- Overnatting/turisme 

12 Edøya (23) 

Trafikknutepunkt i kommunen 

med ferge til fastlandet og 

hurtigbåtanløp mellom 

Kristiansund og Trondheim. 

Nasjonalt verdifulle Kulturminner 

som steinkirke fra 1100-tallet 

Funksjoner: 

- Gurisenteret med kafé, 

amfi, turistinformasjon og 

visningssenter havbruk. 

- Edøy Gamle kirke 

- Edøya kystfort. 
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Tilgjengelighetsmatrise: ~ 12:36 

Minutt 5 10 15 20 25 30 

Andel 9% 38% 61% 91% 99

% 

100

% 

Tilgjengelighetsmatrise: ~ 18m 38s 

Minut

t 

5 10 15 20 25 33 

Andel 6% 14% 25

% 

53

% 

84

% 

100

% 

Tilgjengelighetsmatrise: ~ 15m 43s 

Minut

t 

5 10 15 20 25 31 

Andel 19% 22

% 

45

% 

66

% 

85

% 

100

% 

Tilgjengelighetsmatrise: ~ 11m 31s 

Minut

t 

5 10 15 20 25 33 

Andel 22

% 

38

% 

67

% 

94

% 

99

% 

100

% 

Tilgjengelighetsmatrise: ~ 15m 10s 

Minut

t 

5 10 15 20 25 32 

Andel 11% 30

% 

51% 62

% 

84

% 

100

% 

Tilgjengelighetsmatrise: ~ 26m 01s 

Minut

t 

5 10 15 20 25 41 

Andel 3% 12% 21% 26

% 

37

% 

100

% 

Fargeskala: Meget god – God – Nøytral – Dårlig – Meget dårlig. Beste til dårligste score er delt i fem like store intervall. F.eks. andel av befolkningen innen 20 minutter i intervaller 94––70,4––66,8––53,2––39,6––

26 prosent. 

Følgende mindre grender faller ut på grunn av utvalgsmetodene som er brukt og nevnes derfor bare kort nedenfor.  

Rosvoll – 23 innbyggere Opprinnelig gård fra steinaldertid med kontinuerlig bosetning Sørvest for Trettneset.  Prestegården er museum og ellers er det gårder og noen bolighus. Grenda har 

adkomst via kommunal vei og er et stykke fra bussholdeplass. 

Ko
m

pa
kt

 

Leirvika – 20 innbyggere Grend mellom Straumen og Nelvika. Båtverksted, gårder og bolighus.  

Vikan og Bremneset – 34 innbyggere Ligger mellom Hellesfjorden og Indre Roksvåg/Hopmark langs austsida. Det er bare på Vikan at det er et liten tett bosetning. Her er det også landbase for 

oppdrettsanlegg og overnattingssted. Tett ved på andre siden av vika ligger Vikan Industrihavn. 

Indre Roksvåg – 31 innbyggere Indre Roksvåg og Hopmark ligger langs austsida mellom Bremneset og Rokstad. 

Moldvassheia – 31 innbyggere Hovedsaklig landbruksområde 

Jøstølen og Jøa – 29 innbyggere Ligger for seg selv mellom Sør-Smøla og Skjølberg. Preget av gardsdrift, 2 gårder driver med melkekyr her. Fritidshus, rorbu- og havfisketurisme. 

Sp
re

dt
 

Skjølberg – 20 innbyggere Ligger mellom Straumen og Jøstølen. Noen gårdsbruk og bolighus.  
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2.2.6 Utgangspunkt for videre utvikling av grendene 

På bakgrunn av demografisk distribusjon og grendestruktur er det mulig å få et mer strategisk grep 

for hvilken utvikling man ønsker å legge til rette for i kommunen. Dette kan følges opp i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

Analysemetoden fremviser en 

stor variasjon i grendestruktur, 

tetthet og kontinuitet. Store 

sammenhengende landbruksområder som på Austsida og Frostaheia fremstår som kontinuierlig 

bebygde områder som summeres som store befolkningsmengder, mens det er et påfallende fravær 

av en tydelig grendestruktur i begge disse områdene. 

I motsatt fall er det brudd i kontinuitet mellom Straumen-Leirvika-Nelvika-Hellesfjorden-Vikan-

Bremneset mens grendestrukturen til dels er svært tydelig. Dette området har flere innbyggere enn 

Aust-Smøla på et tilsvarende langt strekke.  

Fra gjeldende plan er det avsatt områder for boligbygging i alle disse grendene, unntagen Skjølberg. 

Tett boligbygging er rikelig avsatt i alle grender med over 50 innbyggere unntagen Hellesfjorden hvor 

det til gjengjeld er større områder til spredt boligbygging. Det er imidlertid bare 

tatt inn nye områder til tett boligbygging i de aller største grendene hvor det i 

dag finnes butikker og barnehager.  

En utfordring med forrige plan er at man ikke får kanalisert boligbygging til regulerte boligområder 

og tilgjengeliggjort offentlige tjenester som skole, barnehager m.m. sammen med handels- og 

opplevelsestilbud ellers. Dette kan skyldes en letthendt dispensasjonspraksis og/eller dårlig 

tilrettelegging av boligtomter nær disse funksjonene. En problemstilling som med fordel kan følges 

opp ved revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 

2.2.7 Barn og unge 

2.2.7.1 Barnehage- og skolestrukltur 

Høsten 2017 åpnet nye Smøla barne- og ungdomsskole på Hopen med kommunehuset og 

kjøpesenteret som nærmeste nabo. Foreløpig er det fremdeles fire barnehager fordelt på Ytter 

Innveien, Dyrnes, Sætran og Trettneset. 

2.2.7.2 Andelen barn og unge av befolkningen i Smøla kommune 

Figur 9

Aldersfordeling for befolkningen i 

Smøla kommune

Figur 8

Grendestrukturen i Smøla kan med tolkning av analyse og med litt 

justering fremstilles i kart med en nøsting av større befolkningsområder og 

markering av markante grender. Situasjonsbildet er komplisert med tanke 

på at man har så mange små grender og forøvrig store områder med 

uklar grendestruktur. Befolkningsstrukturen er i stor grad blitt til som følge 

av primærnæringer hvor kombinasjonen jordbruk-fiske har gjort bosetning 

mulig mange steder. Rene jordbruksområder er tynt befolket, mens 

fiskemottak og gode fiskehavner har grender med tett bebyggelse. 3 

bokser har mellom 300 og 500 innbyggere, 5 bokser har mellom 100 og 

300 innbyggere og 5 bokser har mellom 20 og 100 innbyggere. 
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Små kommuner med lang avstand til videregående og høyere utdanning får man som regel en 

alderssammensetning preget av at mange reiser vekk for å ta videre utdanning etter endt 

grunnskoleutdanning. Smøla er intet unntak i så måte. Likevel viser aldersfordelingen for Smøla en 

relativ god andel unge i den aldersgruppen, 15-35 år, som må ut for å ta ny utdanning for så å 

etablere seg. Det kan sikkert være flere grunner til dette, men åpenbart har det vært en god 

flyttestrøm av denne aldersgruppen til kommunen som veier opp for bortfallet som følge av 

fraværende høyere utdanning lokalt. Det spesielle med aldersfordelingen i Smøla er at det er realtivt 

få barn under fem år og relativt stor andel av befolkningen i aldersgruppen 40-75 år. Kanskje velger 

mange å vente med å flytte til Smøla til etter man har fått barn og for øvrig har det blitt vanlig å vente 

til ganske sent før man får barn også.  

Hvordan Smølas tilfelle skiller seg fra andre kommuner kan man lese ut av statistiske tallmateriale. For 

å danne seg et greit bilde kan man ta forskjellige utvalg fra nasjonalt via landsdel og fylke for så å se 

på størrelsen på kommunene i regionen og sammenligne seg med nabokommuner og deres 

nabokommuner for å se hvordan man ligger an i forhold til andre sammenlignbare kommuner. 

I Norge tegner det seg et bilde av større fruktbarhet langs kysten sør for Smøla og til og med 

Sørlandet. Særlig Vestlandet sør for stadt sammen med agder-fylkene har vesentlig høyere andel 

unge i befolkningen enn resten av landet.  

Summa sammarum 

 

Landsdeler 

  

  Alternativ inndeling  Fylkesvis 

 

0-
17

 

0-
5 

6-
17

 

  

Norge 21,2 6,9 14,3   

Østlandet 20,8 6,8 13,9   

Sørlandet 22,4 7,2 15,3  

 

A
nd

el
 0

-1
7 

år
 i 

%
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A
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-5
 å

r 
i %

 

A
nd
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-1
7 

år
 i 

%
 

  Rogaland 23,9 8,1 15,8 

  Hordaland 21,7 7,3 14,4 

 

Vestlandet sør 

for stadt 
22,7 7,6 15,1 

 Sogn og 

Fjordane 
22,1 6,6 15,5 Vestlandet 22,5 7,4 15,1 

  Møre og 

Romsdal 
21,6 6,7 14,9 

  Sør-

Trøndelag 
20 6,8 13,2 

Trondelag 20,5 6,7 13,8 
 

Trøndelag 

med Møre 
20,9 6,7 14,2 

 Nord-

Trøndelag 
21,7 6,7 15,1 

Nord-

Norge 
20,2 6,3 13,9 

          

 

Møre og Romsdal legger seg på nivå mellom Vestlandet forøvrig og Trøndelag. Smøla som er 

nordligste kommune i Møre og Romsdal har tre nabokommuner i eget fylke og to nord for seg i det 

som fra 1-januar-2018 er Trøndelag fylke. Det gir derfor mening å se Møre og Romsdal sammen med 

Trøndelag når en skal hente statistiske data å sammenligne seg med.  
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Med kohorter av kommuner over 20000 innbyggere, øvrige fra 5000 innbyggere og oppover, og 

kommuner under 5000 innbyggere kommer et interessant bilde frem. Det er klart større andel unge i 

kommuner mellom 5 og 20 tusen innbyggere. Dette kan skyldes at mange slike kommuner finnes i 

nærheten av byene i landsdelen, men det kan også skyldes at en slik kommunestørrelse gir grunnlag 

for bedre kommunale tjenester rettet mot barnefamilier.  

 

 

 

Utvalg basert på innbyggertall  Kommunevis største byer, nabokommuner og nabo 

til disse 

  

 

 0-17 

år 

0-5 

år 

5-17 

år 

  0-17 år 0-5 år 5-17 år   

 Trondheim 18,8 6,6 12,2   

 Ålesund 21,4 7,0 14,4   

 Molde 20,7 6,7 14   

 Kristiansund 20,4 6,0 14,4  

≤ 20k 19,6 % 
6,6 

% 
13,0 % 

 Steinkjær 20,7 6,3 14,4  

 Averøy 21,6 6,4 15,2  5k- 

20k 

22,5 

% 
7,1 % 15,5 % 

 Ørland 20,1 6,7 13,4  

 Frøya 19,9 7,4 12,5  

 Bjugn 21,6 7,7 14,0  

 Hitra 19,1 6,2 12,9  

 Hemne 21,3 6,9 14,5  

 Aure 19,5 5,4 14,0  

 Åfjord 18,7 5,9 12,8  

A
lle

 k
om

m
un

er
 i 

Tr
øn

de
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g 
sa

m
t M
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> 5k 21,2 % 
6,2 

% 
14,4 % 

 Tingvoll 19,5 5,9 13,6  

N
abokom

m
uner til Sm

øla 

 Gjemnes 21,9 6,6 15,3  

 Smøla 18,4 5,3 13,1  

 Agdenes 17,9 5,5 12,4   

 Halsa 18,8 4,7 14,1   

 Osen 17,9 4,6 13,2   

 Roan 17,7 5,4 12,3   

Smøla kommune befinner seg i gruppen av kommuner med under 5000 innbyggere. I tabellen med 

kommunevise tall er bykommunene med over 20000 tatt med sammen med nabokommuner og 

deres nabokommuner. Det viser seg at Smøla har lavere andel barn og unge enn kommunene som er 

større enn seg selv og bedre enn kommuner som er mindre enn seg selv. En målsetning for fremtiden 

bør være å øke andelen barn og unge til minst å ligge par med nabokommunene som alle har bedre 

tall en Smøla. Særlig er forskjellen mellom Smøla og Frøya påtagende. Det kan se ut som at tilflytting 

av familier med noe større barn er en trend for kommuner med distrktsutfordringer, men altså i 

mindre grad for Frøya og Hitra som er vekst-kommuner. 

2.2.8 Helsetjenester 

Det aller meste av kommunens 

helsetjenester er lokalisert i 

helsetunet på Straumen. Her er 

det helsesenter, legesenter, 

fysioterapaut, tannlege, 

ergoterapaut og helsestasjon. 

Kommunens sykehjem med 

renseri, kjøkken og 

servicetjenester er også en del av 

samme bygningsmasse. På Hopen 

er det boliger for personer som 

Figur 10

21 overnattingssteder på 

Smøla fra 

opplevsmola.no
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trenger fast tilsyn og oppfølging i hverdagen og et meningsfylt dagtilbud lokalisert i 

sentrumsområdet. Videre en pensjonærheim på Vollan, Vest-Smøla. 

Det er ambulansebåt stasjonert på Straumen og helikopterlandingsplass utenfor helsesenteret. En 

særlig utfordring for Smøla samfunnet er fraværet av fastlandsforbindelse til spesialisthelsetjenester og 

akuttsykehus. En viktig rolle for helsepersonell er stabilisering av pasienter før pasientreise. 

For Smøla sitt vedkommende kan man forvente en klar forverring når det gjelder tilgjengelighet til 

spesialisthelsetjenester dersom fellessykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune 

blir realisert. Det vil måtte vise seg hvordan dette vil slå ut i praksis. Kompensering i form av mer 

ressurser til tidlig innsats virker plausibelt, men det er ikke forespeilet slike kompenserende tiltak som 

følge av dårligere tilgjengelighet fra helseforetaket sin side. Smøla kommune bør imidlertid på sin side 

berede seg på at med en økt sentralisering av spesialisthelsetjenestene kan kompensering lokalt måtte 

følge med på lasset. Å holde resursene mest mulig samlet innenfor kommunen kan bli en 

nødvendighet. 

Per i dag ligger lokalsykehuset for Nordmøre i Kristiansund, hvis sykehus både har barneavdeling, 

fødeavdeling og akuttmedisinsk mottak samt spesialiserte tjenester for hele helseforetaket. Det er kort 

vei fra ambulansebåt til sykehusmottak i dag. Smøla har allerede i dag pasientene med både lengst 

og gjerne også mest kompliserte reisemåte til spesialisthelsetjenestene. I hvor stor grad det bebudede 

distriktsmedisinske senteret som skal være igjen i byen vil tilby tjenester for Smøla-samfunnet gjenstår 

å se. Kompetanse om helseinnovasjon kan gjøre oss mindre avhengige av spesialisthelsetjenester ved 

sentraliserte sykehus og dette kan bli et viktig innhold i det som er planlagt for Kristiansund. Videre er 

avstanden til landsdelens største og mest avanserte sykehusmiljø i Trondheim relativt god 

sammenlignet med for andre kommuner i landsdelen. 

2.2.9 Næringsstruktur 

2.2.9.1 Havbruk 

Smøla er en distriktskommune med spredt næringsvirksomhet. En stor del er sysselsatt direkte eller 

indirekte i Havbruksnæringen. Dette utgjør over 200 arbeidsplasser. Fra statlig hold er det en 

ambisjon om å øke andelen matproduksjon fra havbruk fem ganger dagens nivå. Smøla ligger godt 

an til å kunne tilrettelegge for videre vekst i denne næringen. En forutsetning for at denne veksten 

skal kunne komme er at man finner nye måter å drive frem mat i havbruket som tar hensyn til miljø og 

blant annet fiskehelse.  

En sannsynlig utvikling er større anlegg i mer eksponerte havområder eller bedre kontroll på 

næringstoffene og skadegjørere der man driver i dag. Allerede har eksisterende anlegg gått igjennom 

en utvikling som har ført til en voldsom økning av produksjonen per anlegg. Med forventning om 

videre utvikling og vekst innen næringen vil det være vesentlig å ha en ekspansiv plan som gjør 

kommunen i stand til å tilrettelegge for den veksten som må komme. Med forventet vekst vil det være 

behov for økt boligbygging, nye næringsarealer og høyere utnytting av havnefasilitetene i 

kommunen. Havbruksnæringen vil sannsynligvis være den største premissleverandøren for videre 

vekst på alle mulige områder i kommunen. En målsetning for Smøla kommune er å ta større del lokalt 

i verdikjeden innenfor denne næringen. 

2.2.9.2 Annen sjørelatert næring 

Smøla kommune har flere båtrederi i kommunen som driver med fiske, tjenester for havbrukssektoren 

og øvrige tjenester til sjøs. Dette er bedrifter som de siste årene har vokst, har fornyet flåten, utvidet 

med flere båter og som sysselsetter mange.  

2.2.9.3 Industri 

I smøla produseres produkter innenfor flere adskilte segment. Det finnes verft for bygging av båter 

innen sjøbruk/havbruk, fiskeforedlingsmottak, sentrallager for lokalt produserte grønnsaker, 

Villsauprodukter, kvalitetslaks, mange honningprodusenter og mange gründere i forskjellige foretak. 

Totalpakken må kunne sies å være variert og omfattende. 

2.2.9.4 Turisme 

Smøla er en stor reiselivsdestinasjon. Med over 20 overnattingssteder, mange kaféer, spisesteder, 

opplevelsesbedrifter og et stort spekter arrangement i turistsesongen. Mange hel- og deltidsjobber 

dekkes opp innen denne næringsgrenen.  

Det er i hovedsak fisketurisme, naturopplevelser, genuine trehusmiljø i fiskeværene og en særegen 
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historie som lokker turistene til Smøla. Smøla har også svært store områder båndlagt etter 

naturmangfoldsloven som naturreservater, landskapsvernområder eller vernede vassdrag. To kirker er 

vernet med forskjellig historie, epoke og karrakter. Næringen har vokst frem over tid og har 

momentum for videre vekst. Arrangementer som drar mange tilreisende har også kommet til og 

biddrar til reiselivspakken. 

For landsdelen er naturen og tilbudet unikt, dog ikke helt ulik situasjonen for nabokommunen Frøya 

som også lykkes godt med sin satsning på turisme. Med generelt positiv trend av økende turisme til 

regionen og Smøla spesielt er det god grunn til å tro at næringen kan skape ytterligere aktivitet og 

sysselsetting i kommunen. 

2.2.10 Trafikksikkerhet 

Det er utarbeidet en egen trafikksikkerhetsplan hvor ønskede trafikksikkerhetstiltak og trafikkfarer er 

vist. Veistandarden i kommunen er noe varierende med best standard mellom fergeleiet på Edøya 

frem til Hellesfjorden langs Edøyveien og Østsideveien. Ellers er det en god del telehiv, bakketopper 

og krappe svinger. Skjærgårdsveien, Toppmyrveien og Kyrhaugveien er smal og særlig for førstnevnte 

hvor det er en god del trafikk så utgjør det en utfordring. 

 

Figur 11 

Smøla som alle andre steder med motorisert trafikk er ikke spart for ulykker hvor liv og helse står på spill. I 

kartinnsynsløsninga til vegvesenet, vegkart.no, finner vi hele 115 registrerte personskader fra trafikkulykker hvorav 

7 drepte, 1 meget alvorlig skadde, 21 alvorlig skadde, 85 lettere skadde og en uregistrert. Årsdøgntrafikken på 

fylkesveiene i Smøla varierer fra 70 til 1220 kjøretøy med en andel inntil 10 prosent lange kjøretøy. Det er 

vanskelig å se en sammenheng mellom antall drepte og trafikkmengde. Heller synes smal vei og dårlige 

siktforhold på ulykkesstedet å gå igjen i visse tilfeller. 

Det er mange steder skarpe svinger som kanskje kan virke uventede for tilreisende. Hyppig variasjon i 

svingradius er også et element som gjør kjøreopplevelsen noe krevende. Særlig Vestsideveien 

gjennom Dyrnes grunnkrets har mange uventet skarpe svinger på et relativt kort strekke.  
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For fylkesveistrekningen i grunnkrets Dyrnes (Dyrnes-Grunnvågen) er det svært mange svinger med 

varierende kurvatur. Mange av de er både uoversiktlig og uventet krapp.  

1-7:  På strekningen er det 7 med svingradius under 50 meter hvorav fire i yttersving og og tre 

innersving retning øst-

vest.  

1-13: 13 steder har svingradius 

mellom 50 og 100 meter 

hvorav 8 i yttersving og 5 

i innersving samme 

retning.  

L: Det er registrert to 

trafikkulykker på 

strekningen som 

medførte lettere 

personaskade 

A: Det er registrert en 

trafikkulykker på 

strekningen som 

medførte alvorlig personskade 

Selv om det er mer enn nok å ta tak i som gjerne kunne vært bearbeidet inn i en kommuneplan så 

har revideringen i denne omgang konsentrert seg om det planarbeidet som er lagt ned i lokal 

trafikksikkerhetsplan og eventuelle grep som later til å være helt nødvendig for å få til den satsning 

som er beskrevet for planarbeidet. Det er særlig fokus på kommunesenteret som har blitt prioritert i 

denne omgang. 

2.3 Konkluderende føringer 

Kommunen legger opp til vekst fremover. Trendkurven for befolkningsutviklingen de siste 20 åra, som 

vist i kapittelen om befolkningsutviklingen, gir forventning om vekst. Mange forhold taler til fordel for 

en positiv utvikling fremover og økt behov for tilrettelegging fra kommunens side. Nabokommunene 

Frøya og Hitra har hatt en positiv utvikling med tilsvarende muligheter som Smøla. For disse 

kommunenen ble nedagående trend snudd tidligere, mye takket være reduserte distriktsutfordringer 

etter fergeavløsning. Smøla har hatt svært utfordrende kommunikasjonsutfordringer, men 

den høye aktiviteten i kommunen driver Smøla-samfunnet fremover. Det er derfor all 

grunn til å se for seg at den nedadgående spiralen etter andre verdenskrig med ca 11% 

befolkningsreduksjon per dekade er stoppet opp og at mulighetene for vekst tydelig er til 

stede. Største utfordring vil være rekrutering og bolyst som er spørsmål som kan belyses i 

kommuneplanens samfunnsdel når den skal revideres. 

Det kan legges opp til en ekspansiv plan som bereder grunnen for økt aktivitet og 

bosetting. For å lykkes må imidlertid planen følges opp med en holdning om at 

kommuneplanen tilrettelegger tilstrekkelig store og gode arealer. Dette må på sin side føre 

til en mer restriktiv behandling av dispensasjoner fra plan. Regelverket for dispensasjoner 

for boligbygging i LNF-områder er allerede oppmyket fra sentralt hold, men da med tanke på 

sekundærbolig tilknyttet eksisterende landbruksdrift. Det forventes derfor mer bolig- og 

fritidshusbygging i regulerte felt enn i foregående planperiode. 

 

2.4 Utfordringer fra planprogrammet 

Figur 12

Utlegging av klopper er 

en av flere måter å 

tilrettelegge for ferdsel i 

uberørt natur på en mer 

skånsom måte. 

Fylkesmannen kan 

utfordres på 

tilrettelegging av 

naturvernområdene for 

besøkende. 

Foto: Silje Grotle Nilssen 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Ånderdalen_Nasjonalpark_klopper_foto_Sil

je_Grotle_Nilssen.jpg), 

https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/4.0/legalcode
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2.4.1 Utvikling av kommunesenteret 

2.4.1.1 Viktige avgrensende faktorer 

For å få et ordentlig grep på utviklingen av kommunesenteret er det viktig å foreta en grovsortering i 

forhold til hvilke begrensende faktorer man må forholde seg til, hvilke fokale punkter man har i 

forhold til forskjellige kvaliteter og hvor mulighetsrommet befinner seg. Begrensende faktorer kan 

være at områder allerede er båndlagte til forskjellige formål allerede som forhindrer annen bruk, det 

kan være seg fysiske barrierer vanskeliggjør sammenknytning eller bruk så som veier, sjø og 

terrengutfordringer. Videre kan naturlige farer som ras, stormflo, vind og bølger utgjøre risiko som 

utelukker visse typer bruk, tidvis eller permanent. Noen ting kan man løse ved å legge om 

infrastruktur, lage tverrforbindelser eller tiltak som reduserer ulemper og risiko. Uansett vil en 

tilnærming hvor man spiller mest mulig på lag med naturgitte forutsetninger og allerede etablert 

infrastruktur og bebyggelse vise seg formålstjenlig. Uberørt natur har også kvaliteter i seg selv som 

forringes av menneskeskapte endringer. Det hviler et særskilt ansvar å ivareta naturmangfoldet og 

naturmangfoldsloven er en sektorovergripende lov med målsetninger som skal ligge til grunn uansett. 

Hensynet til en god 

samfunnsutvikling veies opp 

mot behovet for å verne om 

naturverdier. Viktige 

naturverdier må ivaretas når 

utviklinga medfører tap av og 

økt press på gjenværende uberørt natur. Tilrettelegging for rekreasjon og bruk av friområder er 

ønskelig så fremt det ikke medfører at naturverdiene ødelegges. Det er vesentlig å vurdere hvilke 

områder og naturverdier som er viktige å ta vare på, hva slags bruk som er forenelig med ivaretakelse 

av gitte naturverdier og tåleevnen. Tåleevne handler om hvor stor belastning noe kan utsettes for 

uten å medføre varig skade. Det er med andre ord en terskel for tåleevne. For økosystemer tenker 

man da at det vil få seg en knekk som gir varig forringelse, i verste fall permanent tap. 

2.4.1.2 Naturvern og Naturmangfold 

Kommunesenteret ligger inneklemt mellom to naturreservat. Aunvågen i vest 

og Hopavassdraget i øst. I tillegg finnes i Naturbase registreringer 

innimellom disse for Føtjørna i vest og utløpet av Hopavassdraget tett på 

kommunesenteret. Mens naturreservatene er båndlagte ligger informasjonen 

fra naturbase som faktagrunnlag for vurdering av noe som tilnærmet kan 

regnes som biotoper. Ellers ligger også Skjøttøya øst for Kjerkneset. Det beites av sauer på denne i 

dag, samtidig er ligger denne avskjermet til med god tilgang til sjø og fjære.  

Selv om Smøla har mye ledig areal til disposisjon er situasjonen for Hopen noe spesiell på grunn av 

båndlagte områder på begge sider tett på kommunesenteret. Og selv om Smøla har særdeles 

omfattende områder båndlagt til naturvern, er det rimelig å anta at randsonen langs disse selv på 

hopen vil bli fulgt med argusøyne fra naturvernmyndigheter. Det er forventet at vernet hensynstas i 

planleggingen av tilliggende områder.  

Tilrettelegging av friområder inntil naturreservat vil være en måte å imøtekomme hensynet til vernet 

og samtidig gjøre disse mer tilgjengelige enn de ellers ville vært. Blant annet kan rekreasjonsområder 

inntil vernede områder være en god plass å informere om naturreservatene slik at besøkende blir 

gjort oppmerksom på kvalitetene som finnes, hvordan man kan ferdes på en skånsom måte og til 

hvilke tider særlige hensyn må ivaretas. Smøla kommune har bygget en ny felles skole for hele 

kommunen på Hopen som åpnet høsten 2017. En grøntstruktur som åpner for rekreasjon og 

kunnskapsformidling om naturen vil være et stort pluss for alle interesser. Ellers er en godt tilrettelagt 

grøntstruktur med stier og plasser med universell utforming et positivt bidrag til forbedret folkehelse 

og økt trivsel. 

2.4.1.3 Tilgjengelighet til sentrale funksjoner 

Det er ønskelig med et kompakt og funksjonelt kommunesenter. Det er også ønskelig med kort 

avstand mellom bosted og sentrale funksjoner. Smøla er et bilbasert samfunn med få bussavganger. 

Under 10% av befolkningen i kommunen bor innen 1 km fra kommunesenteret, cirka 20% innen 5 km 

men godt over halvparten innen 10 km. På grunn av manglende gang og sykkelveier er det forøvrig 

Figur 13

Bebygd sentrumskjerne innerst, høvelig sone for sentrumsformål 

innenfor oval ring og sirkel 1 km radius fra sentrum. Rødskraverte 

felter er naturreservatene Aunvågen til venstre og Hopavassdraget til 

høyre begge ca 400 meter ordførers kontor på rådhuset. Tenkt ny 

vei er også vist her. Illustrasjonen tydeliggjør noen planmessige 

begrensninger for utviklingen av Hopen med tanke på 

naturmangfold.
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færre som lar bilen stå enn strengt tatt nødvendig. Gang- og sykkelvei er nylig etablert mellom Hopen 

sentrum og Kjerkneset via etablert boligfelt hvilket forbedrer forholdene for myke trafikanter vesentlig. 

Underlagt nasjonale og regionale forventninger vil man måtte jobbe for en tett sentrumskjerne med 

mange attraktive funksjoner og en tilstøtende boligmasse som er tettere nærme sentrum slik at flest 

mulig har muligheten til å gå eller sykle for å utføre sine daglige gjøremål og ta del i de aktiviteter 

som det legges opp til i et sentrumsområde.  

Man ser at naturreservatene utgjør en stor del av områdene som vil måtte fremstå som sentrumsnært. 

For å få til en god tilgjengelighet mellom sentrale sentrumsfunksjoner og rekreasjonsopplevelser av 

typen uberørt natur kan bindeleddet være en grøntstruktur hvor eksisterende idrettsanlegg i 

hopadalen og nyskolen blir liggende i denne og hvor man får en naturlig overgang fra grå-blå-

grønne rom i sentrumskjernen over til mest mulig naturlik og uberørt natur i ytterkant og da særlig 

inntil naturreservatene. Dette gir en mulighet til å tilrettelegge for mer intens bruk og utnyttelse 

nærmere sentrumskjernen som også bidrar til økt sosial interaksjon og samspill der. Grøntstruktur 

utenom naturreservater er nødvendige da disse åpner opp for tiltak som vanskelig lar seg 

gjennomføre innenfor naturreservatene.  

Det er også noen funksjoner på det historiske grendesenteret Kjerkneset. Disse ligger i gangavstand 

fra kommunesenteret og inneholder blant annet kirke, hotell, øvrig overnatting, helseinstitusjon og et 

forsamlingslokale.  Per se og som et første steg er det viktig å knyte Kjerkneset sammen med 

kommunesenteret. Som historisk grendesenter har Kjerkneset kvaliteter og muligheter for videre 

utvikling mens det er et boligområde med ene- og flermannsboliger i retning Hopen sentrum.  

Kirkestedet på Kjerkneset er fra middelalderen, riktignok er dagens kirke av nyere dato i sveitserstil. 

Denne er svært synlig langs kysten mellom Steinsøysundet og Veidholmen. Videre er det hotell ved 

havna som forøvrig er et godt utgangspunkt for utvikling av tilbud innen turisme. Vedrørende 

kirkebygget så har Smøla allerede 2 andre kirker som har vernestatus, samtidig har kirken på Hopen 

en mer sentral beliggenhet. Ingen av kirkene har arbeidskirkefasiliteter. Det er derfor et åpent 

spørsmål om det kan bli aktuelt å bygge opp om Hopen kirke med nærliggende bygg som kan støtte 

opp om bruken av kirken, om det kan bli aktuelt for en av de vernede kirkebyggene eller at et annet 

felles flerbruksbygg eller kulturhus kan bli aktuelt i selve sentrumskjernen. Med den usikkerhet som 

hviler ivaretas behovet for eventuelle tilleggsarealer ved Hopen kirke i gjeldende reguleringsplan.  

I forkant av kommende planperiode forventes at Kjerkneset utvikles 

utifra de funksjoner som allerede er til stede. Det er en prosess for 

institusjonen i boligfeltet som kan føre til bygging av nye boliger til 

formålet i Hopen-området eller annet egnet sted i kommunen. I eller 

tett inntil pågår prosesser fra private utbyggere om bygging av boliger i 

leilighetsbygg, flermanns- og eneboliger hvor utnyttelsesgraden er 

høyere enn hva som har forekommet tidligere. Endret fokus og innhold 

er utfordrende å fasilitere innenfor gjeldende reguleringsplan. 

Gjeldende reguleringsplan gir ikke gode nok avklaringer rundt 

kombinasjon av næring og bolig, heller ikke avklaringer av infrastrukturen som må være på plass ved 

utvidelser av eksisterende områder. 

2.4.1.4 Infrastruktur 

Med en ønsket utvikling av kommunesenteret vil det også være behov for stikkveier og kyststier for 

myke trafikanter samt gang- og sykkelveier for å sørge for trafikksikkerheten langs hovedveiene. 

Særlig vil sykkelvei rundt Kjerkneset og retning Sætran samt Steinsøysundet være positivt. Noen veier 

er regulert inn de planene 

som er på Hopen, andre har 

vært nevnt i 

støttedokumenter til disse. 

Ett element som ikke har 

vært tatt inn i 

kommuneplanen tidligere er 

tverrforbindelse mellom 

Vestsideveien og 

Skjærgårdsveien som omgår 

Kjerkneset. Fylkesveien er 

svært uoversiktlig på grunn 

av bebyggelse som denne 

Figur 14

Økt fokus på folkehelse har 

ført til mer tilrettelegging av et 

bredere tilbud nært der folk 

bor og kan ferdes til fots eller 

sykkel. Forskning påpeker 

helsegevinster ved å være i 

bevegelse.

Figur 15

En viktig premiss for utvikling av kommunesenteret vil være en analyse av 

eksisterende strukturer og landskapstrekk. Ved å avdekke hvilke siktlinjer som 

finnes kan de viktigste danne grunnlag for definerte frisiktsoner.I idéskissen 

over vist i gult. Behov for åpne rom slik som torg, parker og grøntdrag og 

avsetting av slike her vist i grønn. Øvrige områder kan avsettes til bebyggelse, 

Frisiktsonene kan benyttes både til nødvendig infrastruktur som 

veier/sykkeltrasé, fortau, torg, plasser, lek og park. Frisikt er med på å lede 

blikket videre og kan terminere i forsegjorte bygninger, monument eller 

naturlige motiv som eksempelvis innsjø, fjelltopp, staselig tre eller lignende. 

Ofte kanl byggegrense og frisiktlinje være sammenfallende.
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runder ved Hopen Brygge og Hopen Kirke. Trafikksikkerheten kan utbedres ved å legge veien noe 

mer ut samt få på plass sykkelvei, sykkelfelt eller fortau. Trafikksituasjonen blir imidlertid ikke fullgod 

før man får avledet gjennomgangstrafikken. Det er stedvis kort avstand mellom hus og vei og flere 

boliger tett på veien. For å utvikle kommunesenteret videre vil det være nødvendig å tilrettelegge nye 

boligområder tett på. Siden de første planene for Hopen kom i 1985 og frem til i dag har samfunnet 

ellers og lokalt endret seg. Mobilitet og reisemønster har blitt langt mer omfattende. For Smøla bærer 

fremdeles fylkesveiene preg av å være lokalvei i grendene og bærere av gjennomgangstrafikk. Høyest 

årsdøgntrafikk har veistrekningen Hopen-Sætran med 1220 bilder i døgnet i følge Vegvesenets 

veitrafikkdata. Mye skal til Hopen sentrum og berører ikke Kjerkneset, men trafikken til/fra Veiholmen 

utfordrer. Denne er ekstra stor i turistsesongen med en stor andel store kjøretøy. 

 

Figur 16 

Konseptvalg mellom A (1-3) og B (1-2): 

 Eksisterende plankart, fire turmål, 9 delstrekninger med 8 målepunkt og to alternative 

linjeføringer vist i kart.  

 Alternativ A gir best tidsgevinster i forhold til trafikkstrømmer.  

 Både A og B flytter all gjennomgangstrafikk bort fra Kjerkneset. A vesentlig bedre. 

 Stortjønna ligger mellom A og B, gangundergang fra Hopadalen for A.  

 Alternativ B er mest i konflikt med Aunvågen naturreservat.  

 Begge alternativ medfører viadukt over Hopadalen og bro over Kvalpøysundet. 

 Alternativ A vurderes samlet sett å være best.  

 

For å fasilitere for boligområder hvor det er mest gunstig og få til en god tverrforbindelse som ikke 

deler opp et boligområde i to må veien strekkes lengst mulig vest. Det medfører noen utfordringer 

med konflikt opp mot Aunvågen naturreservat og behov for viadukt over Hopadalen samt bro over 

Kvalpøystraumen. Dette for å sikre tilgjengelighet og sammenheng i grøntdraget. 

 

Figur 17 
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For å forenkle jobben som følger med område- og detaljplanlegging må infrastruktur strammes opp 

og bli mer funksjonell. Grøntstrukturen avsettes som et kvalitetsgode tilgjengelig både for 

sentrumsområde og tilliggende boligområder nye som eksisterende. Ved å avgrense område for 

sentrumsutvikling og boligområder får man også tatt et overordnet grep som både sorterer en-formål 

utenfor kjernen mot kombinasjons-formål i kjernen og lavere utnyttingsgrad i pereferi mot høyere 

utnyttelse i sentrumsområdet. Smøla har de siste årene samlet seg mer og mer om Hopen og 

kommunesenteret med sine sentrumsfunksjoner betjener ti ganger befolkningen som bor i selve 

tettstedet. Dette forholdet vil endre seg fremover. En stegvis tilnerming vil gjøre det mulig å styre 

utviklingen på en helt annen måte enn hva som har vært gjort til nå. Dessuten kan det ta tid å få på 

plass nødvendig infrastruktur og da må man først bygge på den infrastrukturen man allerede har inntil 

forholdende ligger til rette for å ta i bruk nye områder. Arealkrevende og lite utadrettede 

virksomheter bør ligge utenfor sentrumskjernen, likeledes støyende virksomheter er avstand fra der 

folk oppholder seg viktig. Planprosess for Hopen er en høyt prioritert planoppgave. I rulleringen av 

kommuneplanen gis det føringer på overordnet nivå. En mer detaljert planprosess vil gi mer 

utfyllende svar på arealbruk og utviklingsstrategi. At det legges inn sentrumsformål i kommuneplanen 

er med viten og vilje for å fremme kommunesenterets posisjon og åpne for at en helhetlig grundig 

planprosess muliggjøres med høy grad av medvirkning.  

2.4.1.5 Fortetting Hopen-Sætran 

I tilgjengelighetsanalysene kommer Hopen og Sætran best ut og veivesenets trafikkdata viser også 

langt høyere årsdøgntrafikk for strekningen enn noen annen strekning med 1220 kjøretøy om dagen. 

Veistandarden er ikke dårlig sammenlignet med andre steder på Smøla, men i forhold til veiledende 

veinorm kvalifiserer veistrekningen for oppgradering. Det er særlig en s-sving ved Lillehaug som er 

omtalt i trafikksikkerhetsplanen med ønske om utretting. Samtidig ligger Nordsmøla barnehage på 

Sætran mens kommunens barne- og ungdomsskole fra høsten 2017 ligger på Hopen. Det betyr at 

barn og unge vil måtte ferdes her til daglig. De som vil ha for kort vei til å få skoleskyss bor enten på 

Hopen eller øst for Hopen retning Steinsøysundet. Trafikksikkerhetsplanen nevner gang- og sykkelvei 

her som nå er tatt inn i kommuneplanen, likeså Lillehaugsvingen. 

Kommuneplanen har ikke gått lenger enn å inkludere de grep som er nevnt i trafikksikkerhetsplanen, 

men når det blir aktuelt å prosjektere strekningen kan det være gode grunner til å vurdere 

oppgradering av en lengre strekning vei. Et viktig premiss for å tilrettelegge nye boligområder er at 

den trafikale situasjonen bedres. Veistrekningen er i all vesentlighet preget av gjennomgangstrafikkog 

da vil trafikale løsninger med fø avkjørsler være ønskelig. En delvis omlegging av eksisterende vei vil 

åpne opp for at få avkjørsler samler opp all lokaltrafikk på strekningen. I dag er avkjørslene til 

enkelthus eller få husstander direkte fra fylkesvei. Under er tatt inn konseptanalyse som viser mulige 

grep som muliggjør tettere boligbygging og evt. næringsarealer hovedsaklig ensidig også mellom 

Hopen og Sætran. 

 

Figur 18 

Alternativ A er minimumsløsningen for veistrekningen. Denne går ut på kort utretting av veien ved 

Lillehaugsvingene og bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesveien. Denne er innarbeidet i 

kommuneplanen. For alle alternativ er det vist en mulig kyststi. Mens gang- og sykkelvei er effektiv 

fremkomstvei til daglige gjøremål utgjør en kyststi rekreasjonskvaliteter, avkobling og 

tilgjengeliggjøring av allmenne interesser slik som strandsonen. 

 

Figur 19 

Alternativ B går ut på å planlegge for en strakest mulig vei med få på/av-kjørsler. Ved å trekke 
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linjeføringen sør for eksisterende vei, blir boligområder nord for fylkesveien liggende lengre fra 

fylkesveien og det åpnes opp for områder til annet bruk mellom ny og gammel vei. Ved å strupe 

gammel vei kan myke trafikanter slippe gjennom, mens motorisert gjennomgangstrafikk på 

gamleveien hindres. Alternativ B viderefører grep fra alternativ A og kan tenkes som et steg 2 i en 

utviklingsstrategi. Alternativ B er ikke innarbeidet i kommuneplanen. 

 

Figur 20 

Alternativ C innebærer bygging av gang- og sykkelvei som foregående alternativ, men en snarvei 

mellom Hopen og Frostaheia. Denne vil redusere gjennomgangstrafikken mellom Hopen og Sætran, 

men gir ikke en god løsning på de trafikale utfordringene mellom Hopen og Sætran. Alternativ A og B 

gir bedre løsninger. 

 

Figur 21 

Alternativ B videreført med ytterligere utviklingsmuligheter. Her er alternativ C tatt inn som en senere 

opsjon nærmere Sætran. Det viktigste er imidlertid å synliggjøre muligheten for gjenbruk og 

nyetablering av infrastruktur, fortetting og sammenknytting mellom Hopen og Sætran. Endringstakten 

på Smøla tilsier dog at det vil ta lang tid å fullføre såpass omfattende endringer. Visjoner er likevel 

nyttige da man kan starte tidlig med å stake ut en kurs og så siden justere ettersom 

samfunnsutviklingen tilsier endrede tilnærminger og løsninger. 
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3 Arealdisponering 

3.1 Arealformål 

3.1.1 Områder med krav til regulering 

Noen innspill er av en slik størrelse og omfang at det er satt krav til regulering av området. Det er 

også områder hvor det har vært ønsket oppstart av regulering men som har blitt avslått og henvist til 

denne revideringen. For nye områder som ønskes avsatt til byggeformål stilles det krav til 

reguleringsplan for området. For nye LNF b) områder kan det tillates bygging hvis omfanget og 

lokalisering er nærmere angitt i planen. 

STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

DYRNES 28 daa BKB09, GF4, 
GF5 

R Fritid/turist, bolig. Ved endring av friområde og nytt 
areal for turist/fritid stilles det krav til regulering. 

DYRNES 85,5 daa B101   

HJELLBERGET 76 daa BKB3, BKB4, 
VS06 

R Bolig, fritidsbolig, fritid/turist, småbåthavn. 

STRAUMEN 70 daa BKB2, BFT7, 
BFT8, B45 

R Fritidsbolig, bolig, småbåtanlegg og turist/fritid. 

EINBAKKAN 60 daa BAB4, BAB5, 
B20, B23 

R Fritidsbolig, naust og småbåtanlegg. 

ROSVOLL 18 daa BFR32, BAB6, 
BIA01 

R Fritidsbolig, naust og småbåtanlegg. 

3.1.2 Bebyggelse og anlegg 
BYGG AREAL I DEKAR FORMÅL BESKRIVELSE STATUS FLATER 

Alle Bolig Fritid Totalt Bebygd 
1001 Bebyggelse og anlegg 2 1 0 0 0 4,8  -    
1110 Boligbebyggelse 1 73 970 354 104 3118  79  
1110 Boligbebyggelse 2 24 76 25 13 822  7,0  
1120 Fritidsbebyggelse 1 59 140 24 65 700  8,9  
1120 Fritidsbebyggelse 2 10 19 4 1 597  1,1  
1130 Sentrumsformål 2 1 15 1 0 268  13  

1160 Offentlig eller privat tjenesteyting 1 21 36 4 0 131 9,8  
1170 Fritids- og turismeformål 2 11 20 1 4              249  1,1  
1200 Råstoffutvinning 1 2 0 0 0                45  -    
1300 Næringsbebyggelse 1 29 56 6 1          12417 17  
1300 Næringsbebyggelse 2 12 7 0 0              573  1,6  
1400 Idrettsanlegg 1 1 1 0 0              154 -    
1400 Idrettsanlegg 2 4 0 0 0 19  -    
1500 Andre typer bebyggelse og anlegg 1 19 39 0 0                48 2,5  
1500 Andre typer bebyggelse og anlegg 2 7 0 0 0                12 -    
1700 Grav-og urnelund 1 9 6 0 0               30 0,03  
1700 Grav-og urnelund 2 1 0 0 0               3,0 -    
1800 Kombinert bebyggelse og 

anleggsformål 
2 11 11 4 3              114 0,8  

 

3.1.2.1 Forslag til nye områder 
STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON  
VEIHOLMEN 4,8 daa BA1 R               

 

3.1.2.2 Boligbebyggelse 

Det vi kan se ut ifra boligbygging siden 2008 er at det har vært jevnt fordelt med nybygging for hele 

Smøla hovedsak i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Utfordringen for kommunen har vært å finne 

attraktive boligområder. Tabellen inneholder i tillegg  områder med kombinert bygge- og 

anleggsformål som inneholder bolig. Når det gjelder forslag på enkelttomter utenfor eksisterende 

boligområder er de vurdert til ikke å være i tråd med kommunens arealstrategi. Det er åpnet for nye 

områder til bolig i tilknytning til tettsteder. For disse er det krav til reguleringsplan. Mindre utvidelser 

av eksiterende boligformål tillates uten krav til reguleringsplan. Hvis det ønskes bygging på 

enkelttomter utenfor eksisterende boligområder bør dette avklares gjennom søknad om dispensasjon. 

3.1.2.3 Nye områder 

NAVN BYGG BOLIG FRITID BOENHETER NY BOLIG NY FRITID BEBYGD_AREAL AREAL_M2 
B4 1 1 0 1 0 0 115              1 031  
B5 2 1 0 1 0 0 194              2 588  
B83 3 2 0 5 0 0 329            57 889  
B18 0 0 0 0 0 0 0            14 034  
B20 2 0 1 0 0 0 89              8 845  
B23 0 0 0 0 0 0 0            15 641  
B24 1 0 0 0 0 0 59            18 247  
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B25 0 0 0 0 0 0 0            33 752  
B27 0 0 0 0 0 0 0              2 437  
B29 0 0 0 0 0 0 0              6 000  
B42 0 0 0 0 0 0 0              4 870  
B43 0 0 0 0 0 0 0            69 192  
B45 0 0 0 0 0 0 0              6 412  
B84 32 8 6 13 0 0 1842          205 573  
B52 0 0 0 0 0 0 0                 820  
B56 1 0 0 0 0 0 189            12 237  
B61 7 4 3 7 1 0 975              8 385  
B65 15 3 3 6 0 0 694          179 298  
B70 3 1 0 1 0 0 1530            16 664  
B71 0 0 0 0 0 0 0              4 333  
B72 2 1 0 1 0 0 233              1 197  
B77 0 0 0 0 0 0 0          120 988  
B81 0 0 0 0 0 0 0              4 808  
B98 7 4 0 5 0 0 792            27 152  

 

 

STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

DYRNES 186 daa B65 R Boliger for eldre uten spesielle omsorgsbehov. 

VIKAN 0.6 daa BKB1 K  

RÅKET 13 daa B56 K Endring fra idrett til boligformål. 

HJELLBERGET 21 daa BKB3, BKB4 R  

STRAUMEN 5 daa B42 K Utvidelse av eksisterende. 

STRAUMEN 69 daa B43 R Nytt areal i tilknytning til eksisterende byggeområder. 

STRAUMEN 69 daa B07 R Nytt areal. 

STRAUMEN 70 daa BKB2 R Nytt areal. 

EDØY 13 daa B08 R En tomt avsatt til eksiterende fritidsbolig i området. 

EDØY 17 daa B09 R Delvis LNF-C. Utvidelse mot sjø. 

STEINSØY- 
SUNDET 

21 daa B10 - Utvidelse av eksiterende boligareal. 

HOPEN 90 daa B11 R  Nytt boligareal. 

INDRE 
ROKSVÅG 

27.3 daa B12 R Nytt boligareal. 

STEINSØY-
SUNDET 

27.2 daa B13 R  

VEIHOLMEN 1.2 daa B14 K Endring fra offentlig til boligformål. Ønsker naust på 
eiendommen. 

STEINSØY-
NESET 

37 daa BKB05, BKB06, 
BKB07 

R Kombinasjon av bolig, fritidsbolig og naust. 

DYRNES 78 daa B15 Utgår  

DYRNES 47 daa B16 Utgår  

RÅKET 1.5 daa B17 Utgår  

DYRNESVÅGEN 2.5 daa B18 Utgår  

UTSTRAND 0.2 daa B19  Endring fra naust/brygge til bolig. 

3.1.2.4 Fritidsbebyggelse 

Smøla har i dag flere regulerte områder til fritidsbebyggelse som ikke er fullt utbygd eller bebygd. 

Kommunen har ikke hatt en utbyggingsstrategi for fritidsbebyggelse for hvor de ønsker utbygging 

eller oversikt over antall tomter tilgjengelig. Plassering av de regulerte områdene har kommet som 

planinitiativ fra private utbyggere. Utbyggingsgrad varierer fra god til ikke bebygd. Kommunen ønsker 

at bygging av fritidsboliger skjer i regulerte felt. Samtidig legger planen til rette for at det også kan 

bygges fritidsboliger enkeltvis i henhold til kommuneplanen. Flere av fritidsboligene på Smøla er 

tidligere boliger hvor det er foretatt bruksendring. Dette gjør at det er en blanding av boliger og 

fritidsboliger i eksiterende boligområder. Dette er en praksis som kommunen ønsker å videreføre. 

3.1.2.5 Forslag til nye områder 
STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

EINNESET 6.9 daa BFR01 K Justering av eksisterende. 

RÅKET 13 daa BFR02 K Råket fotballbane. 

ROSVOLL 18 daa BFR04 R Fritidsbebyggelse med naust og småbåtanlegg. 

EDØY 12,5 daa BFR05 R Nytt område. 

LEIRVIKA 170 daa BFR06 R Nytt område. 

ROKSTAD 68  BFR07 R Nytt område. 

STEINSØY-
SUNDET 

28 daa BFR08 R Nytt område. 

STEINSØY-
SUNDET 

12 daa BFR09 R Utvidelse av nåværende område for fritidsbolig. 

EINNESET 39 daa BFR10 R Hører sammen med BSB01. 

STØVLSØYA 27 daa BFR11 Utgår  

ODDEN -- BFR12 Utgår  

VIKAN 12.6 daa BFR13   

EKHOLMEN  BFR14 Utgår  
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3.1.2.6 Næring 

Smøla kommune har i dag et spredt bosettingsmønster med noen mindre grender.  Det er i hovedsak 

i kystsonen og i området på Frostaheia hvor det er bosetting og næringsaktivitet. Dette mønsteret 

gjenspeiler hvilke næringer som har lange tradisjoner og hvilke nye etableringer som har kommet til 

på Smøla de senere år blant annet i tilknytning til havbruk og reiseliv. Vi ser også at det er framvekst 

av lokal småskala produksjon av både varer og tjenester.  Det er viktig for kommunen å legge til rette 

for fortsatt utvikling av næringslivet og støtte lokal innovasjon i bedriftene. Kommunen ønsker å gi 

mulighet for spredt næringsetablering samtidig som det må være et tilbud til de som ønsker å 

etablere seg i tilknytning til eksisterende næringsareal.  

Nye næringsareal er tatt med hvor det er kommet innspill fra næringsaktører og hvor kommunen 

ønsker å legge til rette for næringsutvikling. Mindre næringsareal som lagerhall for båter og verksted 

inngår i noen områder med kombinerte formål. 

For kommuneplanens arealdel vil det konkret si at vi skal tilrettelegge områder for eksisterende 

næringsliv og avsette nye områder for etableringer. Tilgang til sjønære arealer og havn vil fortsatt 

være viktig for næringslivet på Smøla. 

3.1.2.7 Forslag til ny områder 
STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

VIKAN 2.4 BI01 R1 Utvidelse av eksisterende. 

DYRNES 8.5 daa BN02 R Nytt område. Industri/lager. 

DAMPLEIA 10 daa BN03 R Lager/industri. 

STEINSØYNESET -- BKB07 R Verksted og lager. 

STEINSØY-
SUNDET 

7,4 daa BN04 R Industri og lager. 

AUNVÅGEN 67 daa BN05 R Utvidelse av eksisterende industriområde. 

FLATØYA 27.4 daa BN06 R  

HOPEN 146 daa BN07 R Nytt område. 

VIKAN 93 daa BI02   

3.1.2.8 Fritid/turist 

For arealformålet fritid/turist er det kommet innspill på nye områder, utvidelse av nåværende arealer 

 
1 Ved endring eller nye tiltak kan det bli krav om reguleringsplan. 

og ønske om bruksendring av naust og eldre brygger som tidligere ble brukt til fiskeriaktivitet. For 

eldre brygger brukt i forbindelse med fiske er det stort behov for renovering og mange av de står til 

forfall. En av utfordringene så langt har vært å finne ny næringsaktivitet som kan erstatte bruken av de 

gamle fiskeribryggene. Smøla kommune ønsker at det skal være mulig å renovere bryggene slik at det 

kan startes ny næringsaktivitet i bryggene. Fiskeribryggene er et historisk dokument som kommunen 

ønsker å bevare. En viktig forutsetning for at det kan tillates ny næring er at den opprinnelige 

plassering, størrelse og byggestil videreføres. Det kan også vurderes å bruke arealformål LNF b) for de 

eldre fiskebryggene, da med omfang og plassering avklart i planen. 

3.1.2.9 Forslag til nye områder 
STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

RÅKET 1 daa BFT03 Uavklart  

RÅKET  0,2 daa BFT04 Uavklart  

RÅKET 1 daa BFT05 K Smøla havstuer. 

RÅKET 0,5 daa BFT06 Uavklart Bruksendring eldre fiskebrygge. 

SKARPNESET 8.6 daa BFT07 R  

STEINSØYNESET 11 daa BFT08 R  

TJØNNØYA 13 daa BFT09 R Eksisterende fritidshus og bryggeanlegg. 

KORSHOLMEN 90 daa BFT10 R Utvidelse av eksisterende anlegg. 

STRAUMEN 33 daa BFT11 R Del av reg. forslag. 

EDØY 69 daa BFT12 R Delvis nytt fritidsområde. 

ROKSTAD 39 daa BFT13 R Nytt område. 

ROKSTAD 42.5 daa BFT14 R  

ROKSTAD 37 daa BFT15 R Campingplass. 

HELLESFJORD 1 daa BFT16 Uavklart Bruksendring eldre fiskebrygge. 

ROKSTAD 0.6 daa BFT17 K  

VIKAN 9.2 daa BFT18   

ROKSTAD 2.4 daa BFT19 Utgår  

3.1.2.10 Idrettsanlegg 

For arealformålet idrettsanlegg er det tatt med områder som sikrer eksisterende idrettsanlegg og nye 

anlegg. 

3.1.2.11 Forslag til nye områder 
STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 
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STEINSØY-
SUNDET 

5   daa BIA01 R/K Eksisterende fotballbane. 

ROSSVOLL 9 daa BIA02 R Fotballgolf. 

STEINSØY-
SUNDET 

0.5 daa BIA03 K Klubbhus for småbåtlag. 

LÅANGÅSEN/ 
GRUNNVÅGEN 

6 daa BMA01 R Motorcrossanlegg 

3.1.2.12 Naust 

Naustområder er tatt inn i ny plan 

STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

RÅKET 0,5   daa NAU01 -  

ROSVOLL 1,5 daa NAU02 R  

EDØY 3,2 daa NAU03 R  

EDØY 1,9 daa NAU04 R  

STEINSØY-
SUNDET 

5,2  NAU05 R  

VEIHOLMEN 4 daa NAU06 R  

STEINSØY-
SUNDET 

0.2 daa NAU07 K  

HOPEN 4.1 daa NAU08 R Nytt område. 

3.1.2.13 Urne/gravlund 

3.1.2.14 Forslag til nye områder 
STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

VOLLAN 0.5   daa BGU01 K Vollan gravplass 

3.1.2.15 Sentrumsformål 

Det er satt av et utvidet område rundt eksisterende sentrumsområde på Hopen. Dette for å fasilitere 

fremtidig sentrumsutvikling og berede grunnen for en omfattende planprosess hvor 

kommunesenteret gis rom til å fylle varierte funksjoner i samspill med gode bokvaliteter. 

3.1.2.16 Forslag til nye områder 
STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

HOPEN 268,2   daa  R Hopen Sentrum 

3.1.2.17 Kombinerte bygge og anleggsformål 

3.1.2.18 Forslag til nye områder 
STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

STEINSØYNESET 0.3 daa SPA01 K Parkering for fritidsbebyggelse 

3.1.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Innspill til nye områder er et enkelt område for parkering med tanke på at fritidsbebyggelse på veiløse 

øyer er avhengig av et sted å parkere for så å komme seg ut til øyene med båt. 

De største grepene i planen for samferdselsanlegg er imidlertid ikke satt av som bebyggelsesområder, 

men vist som linjer for gang-, sykkel- og bilveier. I alle disse tilfellene er det snakk om 

trafikksikkerhetstiltak, men ny vei vest for Hopen er imidlertid også viktig med tanke på videre utvikling 

og nyttegjøring av fremtidig bebyggelsesområde bolig.  

Forslag på nye samferdselsløsninger har utgangspunkt i trafikksikkerhetsplan, steder tilrettelagt for at 

barn og unge skal tilbringe mye tid, endrede behov etter ny skolestruktur fra høsten 2017, hvor 

dagligvarebutikkene befinner seg og behov for ny infrastruktur for å betjene fremtidige 

bebyggelsesområder 

BYGG AREAL I DEKAR FORMÅL BESKRIVELSE STATUS FLATER 
Alle Bolig Fritid Totalt Bebygd 

2001 Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur (areale 

1 7 1 0 0                10 -    

2040 Havn 1 9 18 2 0                98 2,8  
2040 Havn 2 2 0 0 0 0,6 -    
2080 Parkering 2 1 0 0 0               0,3                  -    

 

3.1.3.1 Forslag til nye områder 

STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

STEINSØYNESET 0.3 daa SPA01 K Parkering for fritidsbebyggelse 
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3.1.3.2 Forslag til nye gang-, sykkel og kjøreveier 
STED LENGDE TYPE PLANKRAV INFORMASJON 

TRETTNESET *** m Gang- og 

sykkelvei 

R Forlenge eksisterende gang- og sykkelvei fra 

Innsmøla barnehage til Rosvollveien 

RÅKET-DYRNES **** m Gang- og 

sykkelvei 

R Bygging av gang- og sykkelvei mellom Dyrnes, forbi 

Bakkamyra barnehage og til Dagligvarebutikk på 

Råket 

RÅKET *** m Fylkesvei R Omlegging av vei for å bedre sikt, trafikksikkerhet og 

veilinjeføring. 

HOPEN 1050 m Fylkesvei R Omlegging av fylkesvei til vest for Hopen 

HOPEN 600 m Gang- og 

sykkelvei 

K Gang- og sykkelvei fra Hopen sentrum langs 

eksisterende fylkesvei rundt Kjerkneset til Hopen 

brygge 

HOPEN 300 m Fylkesvei K Trafikksikkerhetstiltak omlegging av vei Hopen Kirke 

– Hopen Brygge. Gjøre plass til gang- og sykkelvei. 

Bedre linjeføring enn i dag er også vist i plan av 1985 

og blir nå vist i kommuneplanens arealdel. 

HOPEN-

STEINSØYSUNDET 

5 km Gang- og 

sykkelvei 

K 

R for Hopen 

sentrum 

Ny kryssløsning med undergang for gang- og 

sykkelvei for fylkesvei ved Hopen sentrum må 

reguleres inn i sentrumsplan. Binder sammen Nord-

Smøla barnehage og Smøla Barne- og Ungdomsskole 

med omliggende boligområder som er i gang- og 

sykkelavstand. Viktig for utviklingen av boligområder 

mellom Hopen og Sætran. 

SÆTRAN *** m Fylkesvei K Utbedring av uoversiktlige svinger og bakketopp. Bør 

planlegges sammen med gang- og sykkelvei Hopen-

Steinsøysundet 

INNER INNVEIEN *** m Fylkesvei R Ny vei er allerede innregulert i reguleringsplan for 

Inner Innveien. Denne blir nå vist i kommuneplanens 

arealdel 

3.1.4 Grøntstruktur 

For kommunesenteret er det foretatt en omfattende restrukturering av arealformål. Tilrettelegging for 

økt satsing på kommunesenteret ved utlegging av nye områder til bebyggelse følges opp med en 

klarere arealdisponering hvor grøntområder for rekreasjon og naturopplevelser skjermes mot større 

byggetiltak.  

BYGG AREAL I DEKAR FORMÅL BESKRIVELSE STATUS FLATER 
Alle Bolig Fritid Totalt Bebygd 

3001 Grønnstruktur 2 6 3 0 0             342 0,04 
3040 Friområde 1 5 3 0 1              230  0,02  
3040 Friområde 2 4 0 0 0                10 -    

 

Forslag til nye områder 

STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

DYRNES 11 daa BKB05 K Flytting/erstatning av nærliggende friområde. Inngår 
som en del av innspill for BKB05. 

     

     

     

 

3.1.5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift  

Generelt er dette områder som ikke planlegges for bebyggelse, men hvor landbruks og 

reindriftshensyn gir mulighet til nødvendig bebyggelse i forbindelse med disse næringene. Det er 

imidlertid åpning for spredt utbygging til andre formål med gitte begrensninger. 

BYGG AREAL I DEKAR FORMÅL BESKRIVELSE STATUS FLATER 
Alle Bolig Fritid Totalt Bebygd 

5100 LNFR 1 11339 1570 285 220       219951  133  
5100 LNRF 2 4 5 1 0               59 0,2  
5200 LNFR areal for spredt bolig- 

fritids- eller næring 
2 8 31 10 6              299                2,0  

5210 Spredt boligbebyggelse 1 46 346 111 47           4081                28  
5210 Spredt boligbebyggelse 2 6 12 6 1              134                0,5 
5220 Spredt fritidsbebyggelse 2 1 0 0 0                14                    -    
5230 Spredt næringsbebyggelse 2 1 4 1 0                62                0,8  

 

3.1.5.1 Spredt bolig, fritidsbolig i LNFR 

Et av målene med arealplanen er å skape forutsigbarhet for hvor det kan bygges på Smøla. For 

boligbygging har det vist seg vanskelig å planlegge på overordnet nivå hva som er attraktive 
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boområder. Boligbebyggelsen på Smøla er i hovedsak konsentrert til kystnære områder og i 

tilknytning til jordbruksområder. Det vil være vanskelig å utpeke områder som er mer egnet eller 

attraktive for boligbygging. Det legges opp til å videreføre de eksisterende LNF områdene hvor det 

tillates spredt bebyggelse. Det gis også mulighet for å åpne noen LNF-områder for spredt bolig- eller 

fritidsbebyggelse i tilknytning til eksisterende områder hvor det er bebygd eller tillatt å bygge. Ønske 

om LNF b) formål på enkelttomter bør behandles som dispensasjoner. 

3.1.5.2 Forslag til nye områder 
STED STØRRELSE  

DAA 

OMRÅDE-
NAVN 

PLANKRAV INFORMASJON 

BRENNSKAGET 81 LSB01 K Utvidelse av LNF-C.  

SKARPNESET - LSB02 Uavklart Uavklart ihht. kystlynghei. 2 områder. 

SKOMSØYVÅGEN - LSB03 Uavklart Uavklart størrelse. Forespørsel sendt. 

STEINSØYNESET 44 LSB04 K Utvidelse av LNF-C. 

STEINSØYNESET 4.5 LSB05 K En hytte i tillegg til eksisterende. 

NAUSTHAUGBERG
A 

763 LSB06 Utgår  

SKJØLBERG 41 LSB07 Utgår Nytt område. 

SKJØLBERG 260 LSB08 Utgår Nytt område.  

SKJØLBERG 113 LSB09 Utgår Nytt område. 

STEINSØYNESET 75 LSB10 Utgår Nytt område. 

STEINSØYSUNDET  LSB11 - Nytt område og endring fra boligformål. 

ROKSTAD 49 daa LSB12  Nytt område. 

HOPEN 25.7 daa LSB13  Utvidelse av eksisterende. 

HELLESFJORDEN 6.6 daa LSB14  Utvidelse av eksisterende. 

HELLESFJORDEN 36 daa LSB15  I tilknytning til eksisterende. 

STRAUMEN 30 daa LSB16 K  

STORNESET 27 daa LSB17 K  

SKJØLBERG 198 daa LSB18 Utgår Nytt område. 

 

3.1.5.3 Spredt næring i LNFR 

For Smøla som mange andre distriktskommuner er livnæring kun fra vanlig gårdsdrift uaktuelt. De 

fleste gårdene er små, uten daglig drift og med skrinne jordresurser. Noen deler av kommunen har 

relativt store jordresurser og der dyrkes jorda aktivt, men likevel er de enkelte bruk ikke store nok til å 

kunne gi en lønnsom nok drift alene. Næring i LNFR-områder gir muligheter til å få noen flere ben å 

stå på. På smøla er både småskala produksjon av nisjeprodukter og turisme en viktig bigeskjeft for 

mange. Det er stor aktivitet i hele kommunen sommerstid. Grunneiere med gründertanker ønsker 

gjerne en enklere prosess mot å tilrettelegge opp mot produksjon, servering, turisme, opplevelser og 

overnatting. 

STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

NORDVIKA 62 daa LSN01 K Utleie av rorbuer/sjøhus. 

     

 

3.1.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone 

Formålene småbåtanlegg og småbåthavn er slått sammen i en tabell for å få bedre oversikt over 

utbygging i sjø. Det som skiller de to formålene er at småbåtanlegg vil være et anlegg i mindre skala 

enn småbåthavn og vil være fellesbrygger med båtplasser for nærmere angitte brukere. Småbåthavn 

har områdenavn VS--, og småbåtanlegg BSB--. 

BYGG AREAL I DEKAR FORMÅL BESKRIVELSE STATUS FLATER 
Alle Bolig Fritid Totalt Bebygd 

6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende str 

1 3 0 0 0                62                   -    

6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende str 

2 519 4 0 1           6356              0,09  

6230 Småbåthavn 2 9 1 0 0                39            0,04 
6500 Drikkevann 1 2 0 0 0              607 -    

 

3.1.7 Forslag til nye områder 

3.1.7.1 Forslag som er innarbeidet i ny plan 
STED STØRRELSE OMRÅDE-NAVN PLANKRAV INFORMASJON 

DYRNES 4.1 daa VS01 R Nytt anlegg. Hører sammen med BKB04. 
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TJØNNØYA 2.5 daa BSB02 R Nytt anlegg. Hører sammen med BKB08. 

TJØNNØYA 2.5 daa BSB03 R Eksisterende flytebrygge + utvidelse. Hører sammen 
med BFT09. 

STRAUMEN 5 daa VS04 R Del av reg. forslag. Hører sammen med B07. 

ROSSVOLL 2.8 daa BSB05 R Nytt anlegg. Hører sammen med BFR04. 

EDØY 20 daa VS01 R Nytt område. 

EDØY 1 daa BSB06 R Nytt område. Hører sammen med BFT12. 

EDØY 2,4 daa BSB07 - Småbåtanlegg i dag. 

STEINSØY-
SUNDET 

6 daa BSB08 R ? 

STEINSØY-
SUNDET 

1 daa BSB09 R Nytt småbåtanlegg som hører sammen med B13. 

VEIHOLMEN 2 daa BSB10 R  

ROKSTAD 11 daa VS02 R Nytt område. Hører sammen med BFT14. 

LEIRVIKA 4.4 daa BSB11 R Hører sammen med BFR06 og NAU11. 

VIKAN  6.7 daa BSB12   

3.1.7.2 Forslag som ikke er tatt med i ny plan 
STED STØRRELSE OMRÅDENAVN PLANKRAV INFORMASJON 

EINNESET 2.7 daa UTG01 - Enkelttomt bolig. 

DYRNES 47 daa UTG02 - Boligformål 

DYRNES 78 daa UTG03 - Boligformål 

DYRNES 1.5 daa UTG04 - Boligformål 

STØVLSØYA 27 daa UTG06 - Fritidsbolig på øy. 

HJELLBERGET 20 daa UTG07 -  

SKARPNESET 278 daa UTG08 - Eiendommen er registrert som kystlynghei. LNF-b) 

ERSNESET 5  daa UTG09 -  

ERSNESET 13 daa UTG10  -  

ERSNESET 1 daa UTG11 -  

SKJØLBERG 200 daa UTG12 - LNF-b) 

DYRNES 2.4 daa UTG13 - Endre fra industri til bolig. 

ODDEN  UTG14 - Fritidsbolig på øy. 

EKHOLMEN  UTG15  Fritidsbolig på øy. 

SKOMSØY-
VÅGEN 

Ca 1300 
daa 

UTG16 - Området er for stort til realitetsbehandles. Forespørsel 
sendt til forslagstiller om mer informasjon. 

ROKSTAD 2.4 daa UTG17  Endring fra LNF til fritid/turist. 

3.1.8 Detaljeringssoner – Egne reguleringsplaner 
HENSYNSONENAVN BESKRIVELSE REGPLAN_ID AREAL 

H910_1 Rosvoll Prestegard 19940002 193179 

H910_2 Områderegulering Været 20080002 141829 

H910_3 Stornesset hytteområde 19960002 15494 

H910_4 Boligfelt Dyrnesvågen 19860002 17399 

H910_5 Haugen, Steinøysund 20020003 74107 

H910_6 Reguleringsplan for fritidshus på Jøa, gnr 24 bnr 4 20070006 84447 

H910_7 Edøy Havn 20070002 76576 

H910_8 Jøstøløya gnr.23 bnr.5 20030002 164685 

H910_9 Ranværstua ved Innveien 20000001 20180 

H910_10 Ytre Roksvåg gnr.1 bnr.1 20070002B 28562 

H910_11 Boliger på gnr.1 bnr.18 19940001 18800 

H910_12 Havneområde Vikan 20010001 76231 

H910_13 Nelvika bolig og hyttefelt 20080001 38093 

H910_14 Lervik gnr.9 bnr.8 19830001 19459 

H910_15 KYRHAUG HYTTEFELT 20050003 73992 

H910_16 Korsvoll i Eidøy gnr.13 bnr.1 19990001 35893 

H910_17 hytte område på Edøya - Dambukten/Valsnes 20020001 32952 

H910_18 Skutneset Gnr 13. Bnr 3,10,19 20050002 156436 

H910_19 Norddal på Edøya 20060001 150990 

H910_20 Trætneset/Risviken 19930001 219651 

H910_21 Reguleringsplan Straumen 20050004 278002 

H910_22 Jøstølen fritidsboligområde 20060002 108921 

H910_23 Sørskaget gnr 39 bnr 5 20070001B 13427 

H910_24 Havneområde Steinsøya 19880001 16672 

H910_25 Smøla vindpark byggetrinn 2 20030001 13292859 

H910_26 Smøla vindpark byggetrinn 1 20010002 4253787 

H910_27 Solvik gnr.46 bnr.4/5 20050001B 5222 

H910_28 Reguleringsplan for fritidsboliger på Naustvoll 20080005 35545 

H910_29 Deler av havne- og utbyggingsomr. Dyrnesvågen 19950001 22586 

H910_30 Skjelvågen hytteområde 20020002 23701 
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H910_31 Øyrin Dyrnesvågen 20070001 58807 

H910_32 Inner Innveien 19860001 178319 

H910_33 SKØYA 20070004 12271 

H910_34 Mindre endring Hopen nord 20100001 6418 

H910_35 Kvalpøya gnr.54 bnr.21 20050001 82590 

H910_36 Hopen aktivitetsgård 20080004 31933 

H910_37 Hopen 19860003 40745 

H910_38 Hopen nord 19960001 85973 

H910_39 Hopen Sentrum 19970002 199895 

H910_40 Sætran nr.57 bnr.100 19970001B 17670 

H910_41 Sætran ferie- og havfiskesenter 19950001B 6027 

H910_42 Fritidsbebyggelse Skaget 20070003 12250 

 

3.1.9 Hensynssoner 
TYPE HENSYN NAVN ID BESKRIVELSE INFORMASJON BAKGRUNN AREAL 

510 - HENSYN LANDBRUK H510_1 1 Dyrkbar jord Viktig jordbruksareal Etter ønske fra 

landbruksinteresser 

         1 168 

231  

510 - HENSYN LANDBRUK H510_2 2 Dyrkbar jord Viktig jordbruksareal Etter ønske fra 

landbruksinteresser 

         6 237 

445  

510 - HENSYN LANDBRUK H510_3 3 Dyrkbar jord Viktig jordbruksareal Etter ønske fra 

landbruksinteresser 

            663 

289  

510 - HENSYN LANDBRUK H510_4 4 Dyrkbar jord Viktig jordbruksareal Etter ønske fra 

landbruksinteresser 

                 6 

709  

510 - HENSYN LANDBRUK H510_4 4 Dyrkbar jord Viktig jordbruksareal Etter ønske fra 

landbruksinteresser 

         5 475 

509  

510 - HENSYN LANDBRUK H510_5 5 Dyrkbar jord Viktig jordbruksareal Etter ønske fra 

landbruksinteresser 

            941 

187  

510 - HENSYN LANDBRUK H510_6 6 Dyrkbar jord Viktig jordbruksareal Etter ønske fra 

landbruksinteresser 

            915 

654  

510 - HENSYN LANDBRUK H510_7 7 Dyrkbar jord Viktig jordbruksareal Etter ønske fra 

landbruksinteresser 

       12 435 

683  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_1 1 Naturbeitemark Naturverdi B Viktige naturtyper DN                27 

258  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_2 2 Kystlynghei Naturverdi B Viktige naturtyper DN                63 

364  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_3 3 Brakkvannspoller Naturverdi B Viktige naturtyper DN                95 

628  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_4 4 Naturbeitemark Naturverdi A Viktige naturtyper DN             154 

348  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_5 5 Naturbeitemark Naturverdi B Viktige naturtyper DN             227 

833  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_6 6 Rik kulturlandskapssjø Naturverdi B Viktige naturtyper DN                46 

994  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_7 7 Undervannseng Naturverdi B Viktige naturtyper DN             100 

710  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_8 8 Brakkvannspoller Naturverdi B Viktige naturtyper DN                  4 

503  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_9 9 Rikmyr Naturverdi B Viktige naturtyper DN                15 

176  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_10 10 Naturbeitemark Naturverdi B Viktige naturtyper DN             278 

595  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_11 11 Viktig bekkedrag Naturverdi B Viktige naturtyper DN             100 

326  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_12 12 Rik kulturlandskapssjø Naturverdi B Viktige naturtyper DN                38 

486  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_13 13 Kystlynghei Naturverdi A Viktige naturtyper DN             394 

591  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_14 14 Kystlynghei Naturverdi B Viktige naturtyper DN                95 

746  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_15 15 Rik kulturlandskapssjø Naturverdi A Viktige naturtyper DN                47 

325  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_17 17 Naturbeitemark Naturverdi B Viktige naturtyper DN                20 

532  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_18 18 Kystlynghei Naturverdi A Viktige naturtyper DN             310 

286  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_19 19 Brakkvannspoller Naturverdi B Viktige naturtyper DN                15 

673  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_20 20 Kystlynghei Naturverdi A Viktige naturtyper DN             145 

660  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_21 21 Evjer og bukter Naturverdi B Viktige naturtyper DN                36 

829  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_22 22 Kystlynghei Naturverdi A Viktige naturtyper DN             302 

431  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_23 23 Naturbeitemark Naturverdi A Viktige naturtyper DN             485 

980  

560 - HENSYN H560_24 24 Rik kulturlandskapssjø Naturverdi A Viktige naturtyper DN                  6 
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NATURMILJØ 172  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_25 25 Kystlynghei Naturverdi A Viktige naturtyper DN             372 

934  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_26 26 Kystlynghei Naturverdi A Viktige naturtyper DN                53 

843  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_27 27 Naturbeitemark Naturverdi A Viktige naturtyper DN          1 734 

213  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_28 28 Kystlynghei Naturverdi A Viktige naturtyper DN                53 

673  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_29 29 Naturbeitemark Naturverdi A Viktige naturtyper DN             155 

589  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_30 30 Rik edellauvskog Naturverdi A Viktige naturtyper DN                     

697  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_31 31 Kystlynghei Naturverdi A Viktige naturtyper DN                37 

173  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_32 32 Naturbeitemark Naturverdi B Viktige naturtyper DN                90 

376  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_33 33 Dam Naturverdi B Viktige naturtyper DN                  1 

414  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_34 34 Kystlynghei <Null> Viktige naturtyper DN             183 

319  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_35 35 Rik kulturlandskapssjø Naturverdi B Viktige naturtyper DN                41 

058  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_36 36 Rik kulturlandskapssjø Naturverdi B Viktige naturtyper DN                23 

726  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_37 37 Dam Naturverdi B Viktige naturtyper DN                  3 

632  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_38 38 Brakkvannspoller Naturverdi A Viktige naturtyper DN                     

799  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_39 39 Oseanisk nedbørsmyr Naturverdi A Viktige naturtyper DN             930 

714  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_40 40 Strandeng og 

strandsump 

Naturverdi B Viktige naturtyper DN                  6 

072  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_41 41 Dam Naturverdi B Viktige naturtyper DN                15 

512  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_42 42 Evjer og bukter Naturverdi B Viktige naturtyper DN                14 

631  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_43 43 Naturbeitemark Naturverdi B Viktige naturtyper DN             148 

525  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_44 44 Rik kulturlandskapssjø Naturverdi B Viktige naturtyper DN                49 

299  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_45 45 Naturbeitemark Naturverdi A Viktige naturtyper DN                20 

337  

560 - HENSYN H560_46 46 Rikmyr Naturverdi A Viktige naturtyper DN             143 

NATURMILJØ 746  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_47 47 Brakkvannspoller Naturverdi B Viktige naturtyper DN                90 

082  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_48 48 Intakte høgmyrer Naturverdi A Viktige naturtyper DN          1 849 

840  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_49 49 Kystlynghei Naturverdi B Viktige naturtyper DN                55 

869  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_50 50 Naturbeitemark Naturverdi A Viktige naturtyper DN                16 

522  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_51 51 Intakte høgmyrer Naturverdi A Viktige naturtyper DN          2 616 

095  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_52 52 Rik kulturlandskapssjø Naturverdi B Viktige naturtyper DN                45 

961  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_53 53 Kystlynghei Naturverdi A Viktige naturtyper DN             132 

398  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_54 54 Evjer og bukter Naturverdi B Viktige naturtyper DN                10 

691  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_55 55 Kystmyr Naturverdi A Viktige naturtyper DN             448 

159  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_56 56 Evjer og bukter Naturverdi B Viktige naturtyper DN                53 

454  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_57 57 Artsrik veikant Naturverdi B Viktige naturtyper DN                23 

097  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_58 58 Evjer og bukter Naturverdi B Viktige naturtyper DN                  8 

814  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_59 59 Brakkvannspoller Naturverdi B Viktige naturtyper DN                  8 

275  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_60 60 Kystlynghei Naturverdi A Viktige naturtyper DN             178 

259  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_61 61 Strandeng og 

strandsump 

Naturverdi B Viktige naturtyper DN                35 

028  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_62 62 Undervannseng Naturverdi B Viktige naturtyper DN                59 

737  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_63 63 Rik kulturlandskapssjø Naturverdi B Viktige naturtyper DN                95 

560  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_64 64 Erstatningsbiotoper Naturverdi B Viktige naturtyper DN                  8 

661  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_65 65 Oseanisk nedbørsmyr Naturverdi A Viktige naturtyper DN             530 

602  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_66 66 Dam Naturverdi B Viktige naturtyper DN                       

26  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_67 67 Rik kulturlandskapssjø Naturverdi B Viktige naturtyper DN                42 

227  

560 - HENSYN H560_68 68 Dam Naturverdi B Viktige naturtyper DN                  3 
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NATURMILJØ 152  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_69 69 Viktig bekkedrag Naturverdi B Viktige naturtyper DN                     

959  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_70 70 Brakkvannspoller Naturverdi B Viktige naturtyper DN                13 

153  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_71 71 Kystmyr Naturverdi A Viktige naturtyper DN             196 

249  

560 - HENSYN 

NATURMILJØ 

H560_72 72 Brakkvannspoller Naturverdi A Viktige naturtyper DN                  2 

590  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_01 01 Gårdsanlegg, Uviss tid ID: 7202, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

               22 

989  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_02 02 Gårdshaug, 

Middelalder 

ID: 46639, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

950  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_03 03 Løsfunn, Uviss tid ID: 73457, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                 1 

166  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_04 04 Løsfunn, Yngre 

steinalder 

ID: 73458, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

146  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_05 05 Boplass, Steinalder ID: 66037, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 6 

670  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_06 06 Boplass, Steinalder ID: 66037, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 1 

699  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_07 07 Boplass, Steinalder ID: 66037, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 6 

310  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_08 08 Boplass, Steinalder ID: 66037, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

318  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_09 09 Tun, Etterreformatorisk 

tid 

ID: 56413, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

               14 

649  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_10 10 Løsfunn, Uviss tid ID: 26663, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                 3 

829  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_11 11 Gårdshaug, Uviss tid ID: 26664, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                 1 

959  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_12 12 Boplass, Steinalder ID: 46649, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 1 

046  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_13 13 Boplass, Steinalder ID: 46632, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 3 

189  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_14 14 Boplass, Steinalder ID: 27113, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

820  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_15 15 Boplass, Steinalder ID: 27113, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

               10 

322  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_16 16 Bosetningsspor, 

Steinalder 

ID: 91850, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 4 

449  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_17 17 Boplass, Steinalder ID: 7199, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 7 

414  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_18 18 Boplass, Steinalder ID: 73460, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 1 

635  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_19 19 Boplass, Steinalder ID: 73461, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 4 

793  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_20 20 Boplass, Steinalder ID: 73470, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 1 

498  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_21 21 Boplass, Steinalder ID: 73471, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

507  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_22 22 Boplass, Steinalder ID: 73475, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

001  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_23 23 Boplass, Steinalder ID: 67371, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 3 

946  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_24 24 Boplass, Steinalder ID: 67373, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

536  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_25 25 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 35154, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

196  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_26 26 Vei, Førreformatorisk 

tid 

ID: 35156, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 3 

516  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_27 27 Kulturlag, 

Førreformatorisk tid 

ID: 24803, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

096  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_28 28 Fangstinnretning, 

Førreformatorisk tid 

ID: 56407, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

               32 

792  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_29 29 Heller, Steinalder ID: 98501, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 3 

712  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_30 30 Bosetningsspor, 

Steinalder 

ID: 98481, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 1 

865  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_31 31 Bosetningsspor, 

Steinalder 

ID: 98507, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 1 

734  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_32 32 Bosetningsspor, 

Steinalder 

ID: 98484, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

3  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_33 33 Bosetningsspor, 

Steinalder 

ID: 98484, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

876  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_34 34 Bosetningsspor, 

Steinalder 

ID: 98485, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

268  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_35 35 Gårdshaug, 

Førreformatorisk tid 

ID: 37057, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 3 

109  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_36 36 Jernvinneanlegg, 

Førreformatorisk tid 

ID: 17062, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

890  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_37 37 Nausttuft, 

Førreformatorisk tid 

ID: 5701, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 4 

440  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_38 38 Nausttuft, 

Førreformatorisk tid 

ID: 5701, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

970  

570 - HENSYN H570_39 39 Nausttuft, ID: 5701, Automatisk Fra Askeladden                  4 
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570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_40 40 Nausttuft, 

Førreformatorisk tid 

ID: 5701, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

284  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_41 41 Naturdannelse, Uviss 

tid 

ID: 46636, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

271  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_42 42 Aktivitetsområde, Eldre 

steinalder 

ID: 145433, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

170  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_43 43 Edøy middelalderske 

kirkegård, Middelalder 

ID: 67361, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

327  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_44 44 Aktivitetsområde, 

Steinalder 

ID: 147047, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 6 

202  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_45 45 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 127879, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

233  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_46 46 Løsfunn, Uviss tid ID: 46635, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_47 47 Løsfunn, Uviss tid ID: 56411, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

055  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_48 48 Løsfunn, Uviss tid ID: 56411, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                      

86  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_49 49 Løsfunn, Uviss tid ID: 56411, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_50 50 Løsfunn, Middelalder ID: 37055, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_51 51 Gravhaug, Jernalder ID: 7657, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_52 52 Løsfunn, Uviss tid ID: 5702, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_53 53 Løsfunn, Uviss tid ID: 17052, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_54 54 Gravrøys, Bronsealder 

– jernalder 

ID: 26656, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                      

75  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_55 55 Løsfunn, Uviss tid ID: 26658, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_56 56 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 73463, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_57 57 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 73464, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_58 58 Bautastein, Uviss tid ID: 73465, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

3  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_59 59 Gravhaug, Jernalder ID: 73466, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                      

75  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_60 60 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 73468, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN H570_61 61 Løsfunn, Uviss tid ID: 73474, Uavklart Fra Askeladden                          

KULTURMILJØ 01.11.17 1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_62 62 Løsfunn, Uviss tid ID: 67358, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_63 63 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 67359, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                      

75  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_64 64 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 67359, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

3  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_65 65 Kullforekomst, Uviss tid ID: 67362, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_66 66 Løsfunn, Uviss tid ID: 67363, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_67 67 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 67364, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_68 68 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 67366, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_69 69 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 67367, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_70 70 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 67369, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

684  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_71 71 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 67369, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_72 72 Løsfunn, Uviss tid ID: 67370, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

617  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_73 73 Løsfunn, Uviss tid ID: 67370, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_74 74 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 56408, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_75 75 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 56408, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

3  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_76 76 Løsfunn, Uviss tid ID: 56415, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

3  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_77 77 Løsfunn, Uviss tid ID: 56415, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_78 78 Løsfunn, Uviss tid ID: 56415, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

955  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_79 79 Løsfunn, Uviss tid ID: 46650, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

195  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_80 80 Løsfunn, Uviss tid ID: 46650, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_81 81 Løsfunn, Uviss tid ID: 46651, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_82 82 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 46628, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN H570_83 83 Gravrøys, Bronsealder - ID: 46641, Automatisk Fra Askeladden                     
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570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_84 84 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 46641, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_85 85 Løsfunn, Uviss tid ID: 37052, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_86 86 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 37053, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_87 87 Løsfunn, Uviss tid ID: 27115, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_88 88 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 27117, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_89 89 Steinsetning, Uviss tid ID: 27118, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                      

75  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_90 90 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 26657, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_91 91 Løsfunn, Uviss tid ID: 26659, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_92 92 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 26662, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_93 93 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 26662, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

988  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_94 94 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 26662, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

595  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_95 95 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 26662, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 1 

616  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_96 96 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 17051, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_97 97 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 17055, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_98 98 Bautastein, Uviss tid ID: 17057, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

3  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_99 99 Steinsetning, Uviss tid ID: 7658, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                      

75  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_100 100 Løsfunn, Uviss tid ID: 7197, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_101 101 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 7198, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_102 102 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 7200, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 4 

308  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_103 103 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 7200, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_104 104 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 7200, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

681  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_105 105 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 7200, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

375  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_106 106 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 7201, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_107 107 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 7201, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

498  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_108 108 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 7201, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

922  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_109 109 fyrlykt, 1900-tallet ID: 87259, Vedtaksfredet Fra Askeladden 

01.11.17 

               34 

003  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_110 110 Edøy kirke 2, 1800 

tallet, fjerde kvartal  

ID: 84050, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                 5 

835  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_111 111 Edøy kirke 2, 1800 

tallet, fjerde kvartal  

ID: 84050, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

327  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_112 112 Edøy kirke 2, 1800 

tallet, fjerde kvartal  

ID: 84050, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

818  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_113 113 Edøy kirke 2, 1800 

tallet, fjerde kvartal  

ID: 84050, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                 2 

141  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_114 114 Edøy kirke 2, 1800 

tallet, fjerde kvartal  

ID: 84050, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

111  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_115 115 Brattvær kirke 4, 1900 

tallet, første kvartal  

ID: 83943, Listeført kirke Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

462  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_116 116 Boplass, Steinalder ID: 26655, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_117 117 Boplass, Steinalder ID: 73472, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_118 118 Steinring, Jernalder ID: 37058, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

477  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_119 119 Steinring, Jernalder ID: 37058, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                 4 

226  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_120 120 Steinring, Jernalder ID: 37059, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

477  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_121 121 Steinring, Jernalder ID: 26660, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

477  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_122 122 Hule, Jernalder - 

middelalder 

ID: 73467, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_123 123 Fangstinnretning, 

Førreformatorisk tid 

ID: 37054, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

173  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_124 124 KP 10, Yngre steinalder ID: 33658, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_125 125 Gravhaug, Jernalder ID: 14305, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN H570_126 126 Røys, Førreformatorisk ID: 37050, Automatisk Fra Askeladden                  1 
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570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_127 127 Røys, Førreformatorisk 

tid 

ID: 37050, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

173  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_128 128 Steinlegning, 

Førreformatorisk tid 

ID: 46644, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

954  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_129 129 Steinlegning, 

Førreformatorisk tid 

ID: 46644, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_130 130 Røys, Førreformatorisk 

tid 

ID: 67360, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

173  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_131 131 Løsfunn, Uviss tid ID: 17053, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_132 132 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 127875, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_133 133 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 127876, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

503  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_134 134 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 127877, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_135 135 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 127878, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_136 136 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 127880, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

417  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_137 137 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 127882, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

376  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_138 138 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 127884, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_139 139 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 127874, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_140 140 Gruve, alle typer, 1700 

tallet, første kvartal  

ID: 139198, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

7  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_141 141 Gruve, alle typer, 1700 

tallet, første kvartal  

ID: 139197, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

7  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_142 142 Gruve, alle typer, 1700 

tallet, første kvartal  

ID: 139117, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

7  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_143 143 Gruve, alle typer, 1700 

tallet, første kvartal  

ID: 139195, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

7  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_144 144 Gruve, alle typer, 1700 

tallet, første kvartal  

ID: 139115, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

7  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_145 145 Naturdannelse, Uviss 

tid 

ID: 56404, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

1  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_146 146 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 147036, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_147 147 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 147035, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

307  

570 - HENSYN H570_148 148 Gravrøys, Uviss tid ID: 147039, Uavklart Fra Askeladden                11 

KULTURMILJØ 01.11.17 845  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_149 149 Gravrøys, Uviss tid ID: 147039, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                      

75  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_151 151 Gravrøys, Uviss tid ID: 147039, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

111  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_152 152 Bautastein, 

Etterreformatorisk tid 

ID: 45137, Ikke fredet Fra Askeladden 

01.11.17 

                         

3  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_153 153 Gravrøys, Bronsealder - 

jernalder 

ID: 37051, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

680  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_154 154 Bosetningsspor, 

Steinalder 

ID: 98479, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

477  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_155 155 Bosetningsspor, 

Steinalder 

ID: 98480, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

477  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_156 156 Bosetningsspor, 

Steinalder 

ID: 98482, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

477  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_157 157 Aktivitetsområde, 

Steinalder 

ID: 147040, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

168  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_158 158 Aktivitetsområde, 

Steinalder 

ID: 178442, Automatisk 

fredet 

Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

852  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_159 159 Løsfunn, Steinalder ID: 179107, Uavklart Fra Askeladden 

01.11.17 

                    

166  

570 - HENSYN 

KULTURMILJØ 

H570_160 160 Kuli <Null> <Null>             115 

985  

 

3.1.10 Båndleggingssoner 
HENSYNSONENAVN BESKRIVELSE INFORMASJON AREAL 

H720_1 Naturvernområde LVOPD Sør-Smøla 21991425 

H720_2 Naturvernområde NR Sortna 49880 

H720_3 Naturvernområde NR Aunvågen 2219615 

H720_4 Naturvernområde NR Sjøvågen 336558 

H720_5 Naturvernområde NR Hopavassdraget 10901196 

H720_6 
 

Veidholmen 1 614 

H720_7 Naturvernområde LVOPD Haverøya 784128 

H720_8 
 

Kyrhaugvatna 228058 

H720_9 Naturvernområde NR Fløttjnønna 195818 
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H720_10 
 

Veidholmen 2 207 

H720_11 Naturvernområde NR Midt-Smøla 40249929 

 

3.1.11 Sikringssoner 
OBJTYPE KPSIKRINGSSONETYPE BESKRIVELSE AREAL 

KPSIKRINGSONE 110 Nedslagsfelt for drikkevann 4234932 

KPSIKRINGSONE 110 Nedslagsfelt for drikkevann 2522118 
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4 Omfang og virkning 

For kommuneplanens arealdel skal planens virkning for miljø og samfunn vurderes og beskrives i 

planbeskrivelsen til planen gjennom en konsekvensutredning. Utredningene på kommuneplannivå bør 

ha et overordnet, langsiktig og helhetlig perspektiv og belyse virkninger av strategiske valg, 

problemstillinger og tema. På reguleringsplannivå bør utredningen være mer rettet mot virkninger for 

miljø og samfunn av den konkrete utformingen og detaljtilpasning som størrelse og omfang, av 

planlagt utbygging. I kommuneplanens arealdel skal kommunen redegjøre for forhold som skal 

avklares og belyses i senere planarbeid. Dette kan eksempelvis gjelde nærmere undersøkelser eller 

kartlegging. Dette er belyst i veiledningsnotatet «planprogram og konsekvensutredning ved 

reguleringsplaner» (kommentarutgave), 6.11.2015. 

Forslag som er kommet inn og endringer foretatt er analysert i egen konsekvensutredning. I 

planomtalen er det også tatt med forhold som generelt gjør seg gjeldende i Smøla og/eller belyses 

som en direkte konsekvens av planprogrammets beskrivelse av hva planarbeidet skal munne ut i. 

Risiko og sårbarhet er beskrevet både i konsekvensutredning og i ROS analysedokumentet. Videre 

følger underlagsdokumenter for arealregnskap for arealformål og skravurer for henyn-, bestemmelse-

, båndlegging og detaljeringssoner. Der fremgår også beksrivelse av sonene og referanse som gjør 

det mulig å etterse hvilket forhold avsatt sone knytter seg til. 
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INNLEDNING 
Plan- og bygningsloven (PBL) av 2008 (LOV 2008-06-277 nr. 71) ligger til grunn for 
utarbeiding og behandling av kommuneplanens arealdel (Arealplanen).  Kommuneplanens 
arealdel består av planbeskrivelse med konsekvensutredning, plankart, planbestemmelser 
og retningslinjer.    
 
Henvisninger til paragrafer (§) i dette dokumentet viser til PBL hvis ikke annet er oppgitt. 
Arealdelen skal vise hvordan viktige hensyn og forhold skal følges opp i reguleringsplaner, 
enkeltsaksbehandling og gjennom senere forvaltning av arealene. 
 
Plankart og bestemmelser er juridisk bindende.  
 
Bruk av hensynssoner følger av Pbl §11-8. Hensynssoner legges oppå arealformålene og er 
uavhengig av formålet. En hensynssone sier noe om hvilke hensyn som må tas når området skal 
tas i bruk og eventuelt utvikles videre. 
 

 
De juridisk bindende bestemmelsene vises med tall og vanlig skrift i grønn boks. 
 

 
Det er utarbeidet retningslinjer til planen.  Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men  
angir utfyllende kommentarer og føringer, som skal legges til grunn i saksbehandling, 
oppfølging og gjennomføring av planen.  
 
Retningslinjer er skrevet i kursiv og står under bestemmelsen. 
 
Fravik fra bestemmelser og retningslinjer skal angis og begrunnes. 
 
Verneplan Smøla kommer til anvendelse for de områder som omfattes av verneplan. 
Kommunens sjøarealer reguleres i eget planverk (Interkommunal sjøområdeplan for 
Nordmøre).   
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1. GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 

1.1   Rettsvirkning av kommuneplanens bestemmelser 
 

Denne planen erstatter kommuneplanens arealdel, vedtatt 29.05.2008.  
Reguleringsplaner som er vedtatt skal gjelde foran kommuneplanens arealdel, og er 
markert på plankartet til kommuneplanens arealdel. 

 
Gjeldende reguleringsplaner PLANID 
Stornesset hytteområde 19960002 
Hopen nord 19960001 
Hopen 19860003 
Kvalpøya gnr.54 bnr.21 20050001 
Haugen, Steinøysund 20020003 
Smøla vindpark byggetrinn 1 20010002 
Smøla vindpark byggetrinn 2 20030001 
Sætran nr.57 bnr.100 19970001B 
Sætran ferie- og havfiskesenter 19950001B 
Boliger på gnr.1 bnr.18 19940001 
Ytre Roksvåg gnr.1 bnr.1 20070002B 
Hopen Sentrum 19970002 
Mindre endring Hopen nord 20100001 
Jøstølen fritidsboligområde 20060002 
Smøla vindpark byggetrinn 2 20030001 
Fritidsbebyggelse Skaget 20070003 
Øyrin Dyrnesvågen 20070001 
Solvik gnr.46 bnr.4/5 20050001B 
Deler av havne- og utbyggingsomr. Dyrnesvågen 19950001 
Boligfelt Dyrnesvågen 19860002 
Inner Innveien 19860001 
Skjelvågen hytteområde 20020002 
Sørskaget gnr 39 bnr 5 20070001B 
Jøstøløya gnr.23 bnr.5 20030002 
Havneområde Vikan 20010001 
Rosvoll Prestegard 19940002 
hytte område på Edøya - Dambukten/Valsnes 20020001 
KYRHAUG HYTTEFELT 20050003 
Lervik gnr.9 bnr.8 19830001 
Reguleringsplan for fritidshus på Jøa, gnr 24 bnr 4 20070006 
Norddal på Edøya 20060001 
Trætneset/Risviken 19930001 
Korsvoll i Eidøy gnr.13 bnr.1 19990001 
Edøy Havn 20070002 
Skutneset Gnr 13. Bnr 3,10,19 20050002 
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Skøya 20070004 
Ranværstua ved Innveien 20000001 
Reguleringsplan for fritidsboliger på Naustvoll 20080005 
Reguleringsplan Straumen 20050004 
Reguleringsplan Straumen 20050004 
Områderegulering Været 20080002 
Hopen aktivitetsgård 20080004 
Nelvika bolig og hyttefelt 20080001 
Nelvika bolig og hyttefelt 20080001 
Havneområde Steinsøya 19880001 

 
Kommuneplanens arealdel fastsetter bruken av kommunens arealer, gir rammer for 
kommunedel-planer, områdereguleringer og detaljreguleringer og er bindende for alle nye 
tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens (pbl) § 1-6, jf. også § 20-1 første ledd bokstav a til 
m. Arealformål på kommuneplankart vises med ulike farger i samsvar med nasjonal standard 
for geografisk informasjon SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) versjon 4.5. 
 
 
1.2   Plankrav (§11-9 nr.1)   

I områder for bebyggelse og/eller anlegg er det krav om at området inngår i en 
reguleringsplan før tiltak etter PBL §1-6 kan tillates, med følgende unntak:  
 
På eiendom som er bebygd med bolighus eller fritidsbolig kan det gis tillatelse til tiltak 
uten reguleringsplan for tilbygg, påbygg, frittstående garasje/uthus og mindre anlegg som 
naturlig hører til eiendommen. 

 
  
1.3   Krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (pbl. § 11-9 nr. 8) 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det utarbeides risiko- og sårbarhets 
analyse(ROS). Der ROS-analysen viser at sikkerheten ikke er tilfredsstillende, skal planen 
dokumentere avbøtende tiltak som gir akseptabel sikkerhet eller avvises.  
 

 
«Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter Plan- og bygningslova», utarbeidet av 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal benyttes til ROS-analysen. 
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1.4  Utbyggingsavtaler (§11-9 nr.2, jfr. § 17-2) 
I forbindelse med plan- og byggetiltak kan kommunen kreve at det inngås utbyggingsavtale 
om fordeling av ansvar og kostnader for utbygging av nødvendig infrastruktur (jfr. §17-2 
1.ledd).  
Kommunen kan til enhver tid pålegge utbygger å bekoste tiltak som står i rimelig forhold 
til utbyggingens art og omfang. Dette kan for eksempel være opparbeidelse av gang- og 
sykkelvei, infrastruktur i grunnen, renseanlegg for vann- og/eller avløpsanlegg, turveier, 
skilting, belysning, støyskjermer og lignende. 
  
Kommunen kan også pålegge utbygger delinnbetaling hvis hele kostnaden med tiltaket 
anses for tyngende for utbygger i forhold til utbyggingens art og omfang. Kommunen 
plikter å øremerke delinnbetalingen slik at innbetalte midler ikke kan benyttes av 
kommunen til annet utbyggingstiltak. Ved refusjon gjelder regler i Plan- og bygningslovens 
kap. 18. 

 
Denne bestemmelsen er først og fremst tiltenkt utbygging av industri, næringsformål og 
andre større tiltak. Kommunen kan stille krav om tilfredsstillende utrustning av teknisk 
infrastruktur.  Utbyggingsavtale regulerer gjennomføring av kommunal arealplan ved å 
avklare partenes rettigheter og plikter, herunder hvem som skal stå for gjennomføringen. 
 
 
1.5   Krav til teknisk infrastruktur (§11-9 nr.3, jf. § 18-1, opparbeidelsesplikt) 

Vann og avløp 
Kommunens til enhver tid gjeldende vann- og avløpsnorm (VA- norm) legges til grunn. 
Løsningen skal dokumenteres i Vann- og avløpsplan (VA-plan) hvor det skal framgå 
hvordan vannforsyning, avløp og overvann skal løses.  
 
Renovasjon 
Det skal det sikres areal til renovasjonsløsninger. 
 
Veg 
Ved all utbygging av kommunale veier og veier i private boligfelt skal Statens vegvesen 
sine vegnormaler, Håndbok N100 Veg og gateutforming, legges til grunn. 
 

 
I områder avsatt til fritidsbebyggelse skal det tilstrebes å oppnå tilsvarende standard som i 
boligfelt. Ved behandling av søknad om bruksendringer til boligformål skal vegens standard 
vurderes med hensyn til helårs fremkommelighet for utrykningskjøretøy og kommunale 
tjenester. 
 
 

 
  



7 

1.6   Rekkefølgekrav (§11-9 nr.4) 
Teknisk infrastruktur 

 VA-plan skal være godkjent av kommunen før tiltak iverksettes.  
 Ved regulering av områder til bebyggelse og anlegg skal kapasiteten i teknisk 

infrastruktur vurderes før reguleringsplan kan tas opp til behandling. Med teknisk 
infrastruktur menes: Veger og gang-/sykkelveger, vannforsyning, avløp og 
overvann. 

 Vurderingene skal inngå som en del av planbeskrivelsen til reguleringsplan. 
Planbeskrivelsen skal inneholde eventuelle forslag til nye løsninger for teknisk 
infrastruktur. 

 Områder avsatt til utbyggingsformål kan ikke bebygges før nødvendige tekniske 
anlegg er ferdig opparbeidet. 

 
 
1.7   Byggegrenser (§11-9 nr.5) 

Sjø, elver og vassdrag 
I områder som i planen har arealformål bebyggelse og anlegg gjelder byggegrense på 50 meter 
mot sjø, såfremt ikke annet fremgår av vedtatt reguleringsplan. Ved utarbeidelse av 
reguleringsplan kan annen byggegrense fastsettes.  
 
Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag gjelder ikke for nødvendige bygninger, mindre 
anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 
nr. 4. 
 
Mot elver og vassdrag er byggegrensa 30 meter. Unntak kan gjøres etter en fagkyndig 
vurdering av fare for flomskade. Tiltak skal ikke ha vesentlig negativ konsekvens for kantsoner 
eller for det biologiske mangfoldet tilknyttet vannstrengen. 
 
Vann og avløpsledning 
Byggegrenser mot vann- og avløpsledninger skal være minimum 4 meter på hver side. 
 
Høgspent luftlinje/jordkabel 
Trasè for høgspent luftlinje/jordkabel skal vises som hensynssone med byggegrense i 
reguleringsplanen. Byggegrensen fra strømførende jordkabel/luftlinje skal fastsettes i samsvar 
med retningslinjene til veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg (DSB). Det skal 
ikke være lekeareal innenfor denne byggegrensen. 

 
Byggegrense mot sjø måles i horisontalplanet ved middels høyvannstand. For byggegrenser 
fra offentlig veier gjelder Veilovens bestemmelser. Statens Vegvesen gir nødvendige 
tillatelser i henhold til Veiloven for fylkesveier. Smøla kommune gir nødvendige tillatelser på 
kommunal vei. 
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1.8   Miljøkvalitet (§11-9 nr.6) 
Støy skal utredes i alle planer og tiltak som berøres av en støysone. Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanleggingen (T1442) og gitte grenseverdier gjelder her. 

 
 
1.9   Kulturminner og kulturmiljø (§11-9 nr.7 og 8) 

Ved utarbeiding av reguleringsplaner og annen utbygging skal eventuelle kulturminner og 
kulturmiljø vises på plankart og sikres gjennom bestemmelser som viser hvordan man har 
søkt å ta hensyn til disse. Dersom kulturminne eller kulturmiljø blir berørt av tiltaket, eller 
tiltaket kan virke inn på hittil ukjent automatisk fredet kulturminne, skal saken legges frem 
for regional kulturminnemyndighet (jfr. PBL §11-9, nr.7 og Kulturminneloven (KML) §8, 1. 
og 4. ledd).  
 
Tiltakshaver har undersøkelsesplikt, og det kan bli stilt krav om arkeologisk registrering, 
jfr. KML § 9 og 10. Dersom det i samband med gravearbeid blir avdekket automatisk fredet 
kulturminne, eller viser seg at tiltaket kan virke inn på automatisk fredet kulturminne, skal 
arbeidet straks stanses og fylkeskonservatoren orienteres for ei nærmere vurdering på 
stedet, jfr. Kulturminneloven §8 2. ledd. 
 

 
Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase Askeladden, Regional delplan for 
kulturminner av nasjonal og regional verdi og SEFRAK-registreringer, er viktige deler av 
kommunens beslutningsunderlag i plan- og byggesaksbehandlingen.  Alle tiltak skal avklares 
så tidlig som mulig i samråd med kulturminnemyndighetene.  
 
 
1.10   Naturmangfold (§11-9 nr.8) 

Prinsippene i Naturmangfoldloven legges til grunn for all planlegging.  I f.bm. regulering av 
områder skal det foreligge vurdering av det biologiske mangfoldet i området. Vurderingen 
skal inngå i planbeskrivelsen, og vise hvordan hensynet til biologisk mangfold er ivaretatt i 
samsvar med Naturmangfoldloven. 

 
All planlegging og utbygging skal være bærekraftig og foregå slik at det i minst mulig grad er 
til skade for naturmangfoldet. Naturbasen og Artsdatabanken er viktige kilder til 
vitenskapelig kunnskap i tillegg til lokal kunnskap. 
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2. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL 

2.1   Bebyggelse og anlegg (§ 11-7 nr.1 og § 11-10) 

2.1.1 Boligbebyggelse 
Anvendelsesområde  
Bestemmelsene i dette punkt kommer til anvendelse i områder hvor det ikke foreligger 
reguleringsplan  
           
Tekniske bestemmelser  
(1) Bebygd areal pr. tomt skal ikke overstige 40 % BYA. 
(2) Det kan kreves terrengprofil eller fotomontasje i byggesaken. 
(3) Garasje skal tilpasses bolig (høyde, takvinkel, materialvalg) 
(4) Vei-, vann, avløps- og parkeringsløsning skal beskrives i søknaden 
(5) Det skal være minimum to parkeringsplasser per boenhet (garasje, carport eller 

biloppstillingsplass) på egen tomt. 
(6) Ved omfattende fortetting kreves reguleringsplan. 
(7) Det kreves reguleringsplan for utbyggingsområde B101 før byggetiltak i området kan 

tillates. 
 

Minste uteoppholdsareal 
(8) Hver boenhet skal ha et sammenhengende minste uteoppholdsareal på 100 m².  
(9) Arealkravet skal dekkes på tomta der bygningen ligger. Arealet skal være egnet til lek 

og opphold, og skal ikke være bebygd eller avsatt til kjøring, parkering eller annet 
formål. 

(10) Uteareal for eiendommens behov kan helt eller delvis avsettes på fellesareal. 
 
Maksimal størrelse på ubebygd tomt til boligformål bør ikke overstige 1000 m2 . 
Maksimal størrelse på bebygd tomt til boligformål bør ikke overstige 3000 m2. 
Fellesarealer organisert i sameieform må skjønnsomt vurderes ut fra behov for fellesarealer  
utover de arealer som den enkelt har til rådighet selv.  
 

2.1.2 Fritidsbebyggelse 
Anvendelsesområde 
Bestemmelsene i dette punkt kommer til anvendelse i områder hvor det ikke foreligger 
reguleringsplan.  
 
Tekniske bestemmelser  
(1) Det kan gis tillatelse til enkel garasje, naust, uthus og anneks. 
(2) Bebygd areal pr. tomt skal ikke overstige 40 % BYA. 
(3) Maksimal mønehøyde 6,5 m målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen. 
(4) Takvinkel skal ikke overstige 45° for saltak. 
(5) Bygninger skal legges naturlig i terrenget, farger og materialvalg skal underordnes 

naturpreget og eksisterende bygning(er). 
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(6) Eksisterende fritidsbebyggelse beliggende i byggeforbudssone langs sjø og vassdrag 
tillates gjenoppbygd og restaurert innenfor planens begrensninger. Det kan også 
tillates mindre uthus, boder o.l. 

(7) Nye bygninger på eksisterende fritidstomter skal plasseres innenfor samme tun eller i 
tilknytning til eksisterende bygninger. 

(8) Bebyggelsen skal fortrinnsvis føres opp i tre.  På tak skal det velges ikke-reflekterende 
materialer. 

(9) Ved omfattende fortetting kreves reguleringsplan. 
 
Maksimal størrelse på tomt til fritidsformål ikke bør overstige 1000 m2 . 
Ny fritidsbebyggelse bør ikke beskjære sammenhengende urørte naturområder eller 
attraktive friluftsområder. Innhegning eller gjerder rundt fritidsbebyggelse bør unngås.  
Bebyggelsen skal ha en enhetlig fargesetting.  Det skal velges farger ut i fra tradisjonen på 
stedet og som er avdempet i forhold til omgivelsene. Utbygger må søke å avklare forhold til 
eventuelle beiterettigheter.   
 
 

2.1.3 Fritidsbebyggelse på øyene 
Det tillates forsiktig byggeaktivitet på utvalgte øyer i henhold til tabellen under, og som 
vist i plankart.   Bestemmelsen er en videreføring fra 2008-plan: 
  a.  All eksisterende bebyggelse inngår i planen. 
  b. Ved søknad om byggetillatelse skal sektormyndighetene ha uttalelsesrett. 
  c. Bestemmelser i 2.1.2 pkt. 2,6,7 gjøres gjeldende. 
  d. Restaurering av eksisterende bygg i tradisjonell stedegen stil tillates. 
  e. Gjenreising av bygg på gamle tufter tillates ikke. 
  f. Veranda, terrasser, utspring, gjerder eller lignende er ikke tillatt uten at særskilt 
      tillatelse foreligger. 
  g. Moloer og andre stedfaste anlegg i sjø og på land er ikke tillatt. Eksisterende 
      bryggeanlegg kan bestå/restaureres. Små flytebrygger som kan trekkes opp på 
      land er tillatt etter egen søknad. 
  h. Ny bebyggelsen kan oppføres med saltak i 23 til 45 graders vinkel. Tillatt mønehøyde 
      er 5,5 meter. Tillatt gesimshøyde er 4,0 meter. Høyden regnes fra ferdig planert 
      terreng. 
   i. Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen med hensyn 
      til fasader, takform og materialbruk. Bygninger skal ha utvendig kledning i tre som 
      skal være ubehandlet eller males i tradisjonelle farger. Taktekkingen skal utføres i 
      matte materialer, som takstein, bordtak eller torvtak. 
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Navn  Lokasjon Bebyggelse i dag Ny bebyggelse 

Hattmåsøya Nordsmøla 2 hus 1 fritidsbolig 
Bjøringsøya Nordsmøla 2 hus 1 fritidsbolig 
Steinsøya  Nordsmøla 6 hus, 2 naust 1 fritidsbolig 
Oterholmen  Nordsmøla  1 hus 1 fritidsbolig 
Svinøya Østsmøla 1 hus, 1 naust 1 fritidsbolig 
Glasøya Østsmøla  7 hus, 2 naust 

2 brygger 
2 fritidsboliger 

Søndre Kattholmen Østsmøla 8 hus, 2 naust 1 fritidsbolig 
Remmingen Østsmøla 2 hus, 1 naust 1 fritidsbolig 
Bukkholmen Østsmøla 1 hus, 1 naust, brygge 1 fritidsbolig 
Hallarøya Sørsmøla 14 hus, 8 naust 2 fritidsboliger 
Ringsøya Sørsmøla 16 hus, 7 naust 2 fritidsboliger  
Korsholmen Vestsmøla 3 hua, 1 naust 1 fritidsbolig 
Urdholmen Vestsmøla 3 hus 1 fritidsbolig 
Lyngøya Vestsmøla 4 hus  1 fritidsbolig 
Indre Møyholmen Vestsmøla 5 hus, 2 naust  1 fritidsbolig 
Ytre Møyholmen Vestsmøla 3 hus, 3 naust 1 fritidsbolig 
Oterholmen  Vestsmøla 1 hus, 1 naust  1 fritidsbolig 
Slagsøya Vestsmøla 2 hus 1 fritidsbolig 
Langøya Vestsmøla 3 hus  1 fritidsbolig 
Brattvær Vestsmøla 3 hus  1 fritidsbolig 
Monsøya Vestsmøla 2 hus  1 fritidsbolig 
Kalvøya Vestsmøla 3 hus 1 fritidsbolig 
Trossøya Vestsmøla 2 hus  1 fritidsbolig 
Storøya Vestsmøla 3 hus  1 fritidsbolig 
Skjæret Vestsmøla 1 hus, 1 naust 1 fritidsbolig 

 
 
Det tillates en forsiktig byggeaktivitet på utvalgte øyer, i henhold til plankart.  

1. Ved restaurering av bygg skal det legges vekt på byggets tidligere form og fargevalg.  
2. Ved gjenreising av bygg skal det skje ved siden av og minimum 5 meter fra gamle tufter. 

Kulturmyndighetene skal kontaktes.   
3. Det skal legges vekt på å gjennomføre byggearbeidet i tradisjonell byggestil.  
4. Gammel bebyggelse bør restaureres i tradisjonell kystbebyggelse, framfor riving og 

oppføring av nybygg. 
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2.1.4 Bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting 
Ved omfattende fortetting, eller endret bruk kreves reguleringsplan. Omfattende 
fortetting forstås som når BYA økes med mer enn 50%. 
I områder satt av til tjenesteyting med personopphold er minimumskravet til 
parkeringsplasser 1 plass pr. 50 m2 BRA. 

 
Tjenesteyting kan være kulturformidling, barnehager, undervisningsinstitusjoner, 
administrasjon, konsulentvirksomhet m.m. Offentlig eller privat tjenesteyting inkluderer 
forretninger som driver med salg av tjenester som hovedgeskjeft, men som også kan drive 
med salg av varer som bigeskjeft.  Bevertning er et underformål både under offentlig og 
privat tjenesteyting og næringsbebyggelse. Det må ved valg av formål legges vekt på hva 
som skal være hovedfunksjonene ellers i området. 
 

2.1.5 Fritids- og turistformål 
Fritids- og turistformål er vist i plankartet. Det  er krav om regulering før utbygging av nye 
områder. 

 
Fritids- og turistformål er blant annet utleiehytter, rorbuer, campingplasser og lignende, jfr. 
T-1490. 
 

2.1.6 Råstoffutvinning 
Mineralloven skal legges til grunn i kommunens vurdering der det foretas mineral og 
råstoffutvinning. I de saker der mineralutvinning/masseuttak ikke omfattes av 
Mineralloven, avgjøres saken i planutvalget.  Saker av denne typen fremstilles relevante 
myndigheter med innsigelseskompetanse etter behov. 

 

2.1.7 Næringsbebyggelse 
Næringsareal er vist i plankartet. Ved omfattende fortetting, eller vesentlig endret bruk av 
arealene kreves regulering.  Det kan kreves reguleringsplaner, selv om området er tiltenkt 
etappevis utbygging. 

 
Med fortetting menes her å bygge mer innenfor allerede utbygde områder. Omfattende 
fortetting omfatter all byggevirksomhet innenfor vedtatte utbyggingsområder som fører til 
at BYA øker med mer enn 40%. 
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2.1.8 Anneks  
Anvendelsesområde 
Bestemmelsene i dette punkt kommer til anvendelse i områder hvor det ikke foreligger 
reguleringsplan.  
 
Teknisk bestemmelse 
(1) Maksimal tillatt størrelse på anneks er 50 % av hovedbyggets bruttoareal (BTA). 

(2) Anneks tillates ikke benyttet som utleiehytte. 

(3) Anneks skal være nært plassert til hovedbygg.   "Nært plassert" forstås som 20 meter 
eller nærmere. 

 
Naust, sjøhus, rorbu og tilsvarende innretninger, nært plassert til sjø og vann defineres ikke 
som anneks. 
 

2.1.9 Naust  
Bestemmelsene i dette punkt kommer til anvendelse i områder hvor det ikke foreligger 
reguleringsplan.  

a) Naust er bygg i en etasje, og kan maksimalt ha bruksareal (BRA) på 40 m2. 
Eventuelt loftsrom skal ikke ha målverdig areal.  

b) Mønehøyden kan være maksimalt 5,0 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
c) Naust skal ha saltak med takvinkel i intervallet 30 – 40 grader. Naust skal være i 

tradisjonell stil med trekledning og enkel utforming uten arker, kvister og andre 
takopplett, balkonger, altan, karnapp eller liknende fasadeelement som ikke er i 
samsvar med naustet sin funksjon. Samlet areal av vinduer skal ikke overstige 5 % 
av bruksareal (BRA).  

d) Eksisterende naust som har større BRA enn 40 m² kan bygges opp igjen i    
opprinnelig størrelse.  

       c) Det er forbud mot å innrede rom/loft i naust til varig opphold.  
       d) Naust må tilpasses terreng- og landskapsformer og må ikke være i konflikt med    
            natur- og friluftsinteresser. Allmenn ferdsel i strandsonen skal ivaretas. Det er ikke   
            tillat med gjerde/levegg eller andre stengsler i område.  
       e) Det er ingen byggegrense mot sjø i naustområder.  
            Tiltak som er i samsvar med  arealformålet krever ikke dispensasjon fra pbl. § 1-8.  

 
Naust og sjøhus skal brukes til oppbevaring av båt, fiskeredskap, utstyr, og lignende.  Det er 
ikke tillatt med varig opphold i naust og sjøhus, og bygningene kan ikke omdisponeres til 
fritidsbolig eller bolig. 
Tomt til naust bør ikke overstige 100m². Der arronderingsmessige hensyn taler for det kan 
det gis tillatelse inntil 200m². 
Områdene rundt naustene regnes som utmark og det skal være mulig for alle å ferdes foran 
naust og mellom naust/naustgrupper. Ved plassering skal det tas hensyn til turveier, 
grøntområde osv.  
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2.1.10  Sentrumsformål 
1   Det stilles krav om reguleringsplan 

a. Hovedstruktur med bebyggelse, veier inklusiv fortau, gang- og sykkelveier, 
avkjørsler og overordnet grøntstruktur reguleres på overordnet nivå i 
områdeplan. 

b. Utbygging av bebyggelsesområder krever detaljplanlegging 
3. For uteområder gjelder: 

a. Det skal sikres områder fri for motorisert ferdsel med gode solforhold, 
mulighet for varig opphold og som er pent opparbeidet. 

b. Arealer for trafikk, varelevering og parkering skal i størst mulig grad 
samlokaliseres til en side av et bebyggelsesområde 

c. Det skal sikres trygg universelt utformet adkomst for myke trafikanter fra 
boligområde, nærliggende offentlige bygg, nærmeste bussholdeplass og øvrige 
tilliggende sentrumsfunksjoner. 

4. For kjøpesenter gjelder: 
a. I overgangen fra kjøpesenter og tilstøtende eksisterende boligområder skal nye 

tiltak bidra til en gradvis overgang mellom forretning og boligformål. 
b. Ved kombinasjon forretning/bolig skal boenheter ha alle hovedfunksjoner på 

hovedplanet. 
 
 

2.2   Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   (§11-7 nr.2 og § 11-10) 
Områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er vist i plankartet. Det kan stilles 
krav om regulering i alle nye områder satt av til dette formålet, jfr. plankravet. Det kan 
stilles krav om avbøtende tiltak av landskapsmessige hensyn. 
 
I områder avsatt til haveformål kan tiltak tillates etter søknad. Byggegrense mot sjø i 
områder avsatt for havn er 0 meter. 

 

 
  



15 

2.3   Grønnstruktur  --  Friområder (§11-7 nr.3 og §11-10) 
I friområder kan det etter søknad tillates enkel tilrettelegging for alminnelig friluftsliv, som 
eks. oppsetting/etablering av gapahuk, toalett, turstier, utplassering av benker, anordning 
av fiskeplass, ballplass etc. Byggegrense mot sjø og vassdrag for slike tiltak i friområder er 
0 meter. 

 
 

2.4   Landbruks-, natur- og friluftslivsformål (§11-7 nr.5 og §11-11) 

2.4.1 LNF-A (§11-7 nr.5a og §11-11) 
Innenfor slike arealer tillates kun bebyggelse tilknyttet stedbunden næring og enkel 
tilrettelegging åpen for allmennheten. Alternativ plassering skal vurderes dersom dyrka 
jord kan bli berørt av et tiltak. 
 
Ny bebyggelse i tilknytning til stedbunden næring skal tillates med mindre det vil medføre 
vesentlig konflikt med andre tungtveiende samfunnsinteresser. 
 
På eksisterende bolig- og fritidsboligtomter innenfor området kan det tillates påbygg, 
tilbygg, mindre garasjer/uthus og liknende mindre byggetiltak. 
 
Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i §1-8 gjelder ikke for nødvendige bygninger, 
mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, 
jf. § 11-11 nr. 4. 
 
Ved utbygging skal det foreligge en vurdering av hvordan de ulike sektorlovene blir berørt. 

 
Omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord til andre formål skal behandles restriktivt. Ved 
søknad om omdisponering av dyrka jord eller dyrkbar jord skal det legges vekt på arealets 
kvaliteter, bl.a. bonitet, størrelse, helling, arrondering mm. 
 
Det er viktig å ta vare på det landskapspreget som eksisterende gårdsbebyggelse gir. 
Driftsbygninger som ikke lenger nyttes til opprinnelig formål skal kunne tas i bruk på rasjonell 
måte til andre formål. Det skal kun være hensynet til å unngå urimelige ulemper for 
landbruksinteressene og omgivelsene som setter begrensninger for slik endret bruk. 
Kommunen skal tilstrebe en vid forståelse av bestemmelsene for å oppnå best mulig 
grunnlag for utnyttelse av gardsbrukets verdier. 
 
Begrepet "stedbunden næring" er knyttet til bygninger og/eller anlegg som det av hensyn til 
driften av primærnæringen er nødvendig å plassere på stedet. For at stedbunden næring skal 
være aktuelt, må det være en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. 
Øvrige aktiviteter som for eksempel jakt, fiske, bærplukking og lignende som har preg av 
frilufts- eller fritidsaktiviteter, eller som utgjør et naturaltilskudd til egen husholdning, vil falle 
utenfor begrepet stedbunden næring. Stedbunden næring er nærmere omtalt i veileder  
«Garden som ressurs» – H-2401. 
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2.4.2 LNF-B (§11-7 nr.5b og §11-11) 
Omfatter areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen bebyggelse.  
 
Følgende lokaliseringskriterier må oppfylles ved søknad om å bygge bolig eller 
fritidsbebyggelse der dette er tillatt tiltak: 

 Fradeling av tomt eller ny bebyggelse skal ikke lokaliseres på dyrkbar mark eller i 
konflikt med viktige landbruks-, natur- eller friluftsinteresser. 

 Nye bygninger skal tilpasses lokal byggeskikk på en god måte. 
 Ved plassering av bebyggelse og adkomst til disse, skal det tas hensyn til terrenget 

for å unngå skjemmende skjæringer eller fyllinger. 
 Bebyggelsen må ha godkjent VA-løsning og veiløsning før tiltak iverksettes. 
 Tomtestørrelsen skal ikke overstige 1000 m2. Tomtestørrelsen kan utvides til 2000 

m2 i spesielle tilfeller, eksempelvis ved bygging av flermannsboliger. 
 Maksimal tillatt utnyttelse av tomta 40 % BYA inkl. parkeringsplass. 

 
LNF - B områder er åpen for spredt bolig-, næring og fritidsbebyggelse.  
Det skal tilstrebes et utbyggingsmønster som styrker eksisterende bebyggelse og muliggjør 
rasjonell offentlig infrastruktur ut i fra hensynet til landskapskvaliteter.  

1. Fortetting av dette formålet er bygging av 1 til 3 boliger/fritidsboliger, næringsbygg 
eller fradeling av 1 til 3 tomter til dette formål, med tilhørende garasje og uthus.  

2. Næringsbyggelse av samme karakter bør samlokaliseres. Det er viktig å unngå 
samlokalisering som kan medføre risiko.  Risikovurdering og nødvendige sikringstiltak 
skal dokumenteres og kommunen kan kreve at tiltakshaver utarbeider risiko- og 
sårbarhetsanalyse.  

3. Det bør det vurderes om fritidsbebyggelse heller skal inngå i felt.  
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2.4.3 Småbåthavn 
Anvendelsesområde 
Bestemmelsene i dette punkt kommer til anvendelse i områder hvor det ikke foreligger 
detaljregulering 

 Etablering av småbåthavn er søknadspliktig. 
 Regionale myndigheter skal uttale seg. 
 Etablering av småbåthavn for mer enn 6 båter, krever detaljregulering 
 Landareal som avsettes til vinteropplag av båter skal sikres mot forurensning. 
 Det skal tilrettelegges for innsamling av olje, rester av bunnstoff og andre 

miljøskadelige stoffer. 
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3. HENSYNSSONER (§11-8) 
Alle hensynssoner, unntatt gjeldende reguleringsplaner er tildelt nummer. Nummer henviser 
til nummerering av områdene i plankartet. 
 

3.1   Nedslagsfelt for drikkevann (§11-8 bokstav a) 
Lokalitetskode Navn Merknad 
115-16114 Gjelbergvatnet Nåværende drikkevannskilde 
115-18711 Storvatnet Reserve drikkevannskilde 
 
Innenfor områder angitt som hensynssone H110-Sikringssone nedslagsfelt drikkevann, gjelder 
følgende bestemmelser: 
 

a) Tiltak etter PBL § 1-6 er ikke tillatt. Tilrettelegging for alminnelig ferdsel og friluftsliv som 
ikke medfører fare for forurensning av vannkilden kan tillates (f.eks.: oppføring av 
gapahuk, gangsti o.l.). 
 

b) Tiltak som kan medføre fare for forurensing av vannkilden tillates ikke. Det samme gjelder 
for utvidelse av eksisterende tiltak. 

 
Det forutsettes at alle former for etablering av ny aktivitet eller fysiske tiltak som kan 
medføre fare for forurensing av vannkilden ikke kan tillates. Det samme gjelder for utvidelse 
av eksisterende tiltak eller aktivitet som kan medføre forurensningsfare, herunder antall 
beitedyr. Tilrettelegging for hus-/beitedyrs tilgang til og opphold ved vannkilde og tilførsels-
bekker går innunder pkt.b og kan heller ikke tillates.  Slik tilrettelegging kan f.eks. være 
utplassering av saltstein, ledegjerde e.l.  Bestemmelsen må også forstås slik at bruk av 
motoriserte fartøyer og innretninger ikke er tillatt.  Og mer selvfølgelig; bading vil ikke kunne 
tillates og ikke minst tilførsel av kloakk. 
 

3.2   Landbruk (§11-8 bokstav c) 
I områder angitt som hensynssone landbruk (H510) skal det tas særlig hensyn til jordvern, 
tilrettelegging for aktiv landbruksdrift og til vern om landbrukets kulturlandskap.  Jord-
vernet omfatter både fulldyrka-, overflatedyrka mark samt innmarksbeite. I disse områd-
ene skal bestemmelsene i jordloven § 9 om bruk av dyrka og dyrkbar jord praktiseres 
strengt. 
 
Tiltak som medfører fragmentering av landbruksområdene, eller som på annen måte vil 
forringe driftsgrunnlag og driftsforhold i landbruket, skal unngås. 
 
Føringer satt i landbruksplanen, godkjent av kommunestyret, gjøres gjeldende og skal 
forstås som supplement til denne bestemmelsen. 
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3.3   Friluftsliv (§11-8 bokstav c) 
Innenfor områder angitt som hensynssone H530 – Friluftsliv, skal det med sikte på å sikre 
viktige friluftslivskvaliteter, ikke tillates tiltak som endrer landskapsbilde, hindre tilgang og 
bruk av området til friluftsliv. Opparbeiding av stier, bygging av fiskeplasser, bålplasser og 
gapahuk er ikke tillat. 

 

3.4   Båndlegging etter lov om naturvern (§ 11-8 bokstav d) 
Områdenavn IID Verneform Verneplan Forvaltningsmyndighet 
Haverøya VV00002725 landskapsvernområde 

med plante- og 
dyrelivsfredning 

 Fylkesmannen 

Kyrhaugvatna VV00002726 naturreservat Verneplan 
for våtmark 

Fylkesmannen 

Remman VV00002727 naturreservat Verneplan 
for sjøfugl 

Fylkesmannen 

Hopavassdraget VV00002728 naturreservat Verneplan 
for våtmark 

Fylkesmannen 

Aunvågen VV00002729 naturreservat  Fylkesmannen 
Sør-Smøla VV00002731 landskapsvernområde 

med plante- og 
dyrelivsfredning 

 Fylkesmannen 

Sjøvågen VV00002732 naturreservat  Fylkesmannen 
Sortna VV00002733 naturreservat  Fylkesmannen 
Fløtjønna VV00002734 naturreservat Verneplan 

for våtmark 
Fylkesmannen 

Skalmen VV00002881 naturreservat Verneplan 
for sjøfugl 

Fylkesmannen 

Midt-Smøla VV00002730 naturreservat Verneplan 
for myr 

Fylkesmannen 

Innenfor områder angitt som hensynssone H720 – Båndlegging etter naturmangfoldloven, 
skal forvaltningen skje etter forskrift fastsatt for hvert enkelt område. 
 
Randsone 
Utenfor overnevnte båndlagte områder, tillates det ikke oppført bygg og anlegg nærmere 
enn 50 meter av områdets avgrensning. 
 

 

3.5  Båndlegging etter lov om kulturminner (§11-8 bokstav d) 
Hensynssone for automatisk fredete kulturminner (H730), jf KML §§ 4 og 6.  
Det er ikke tillat å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminner innenfor disse 
områder, uten tillatelse til inngrep fra kulturminnemyndighet jf. KML §§ 3 og 8. 
Automatisk fredete kulturminner som ligger innenfor områder vist som byggingsområde 
(bygg og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur) skal, med tilstrekkelig vernesone, jf. 
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KML § 6, bevares gjennom bruk av hensynssone i kombinasjon med grøntområde-
/friområde eller liknende i framtidig område/detaljregulering. 

 

3.6   Bevaring av kulturmiljø og minne (§11-8 bokstav d) 
Innenfor områder angitt som hensynssone H570 – skal det føres en streng 
dispensasjonspraksis, og en må ta hensyn til disse verdiene ved eventuell område- og 
detaljregulering. Disse områdene har stort potensial for nye funn, og det er viktig å 
opprette den visuelle opplevinga av landskapet som grunnlag for kunnskap og oppleving. 
Alle tiltak, inkludert maskinell hogst og større jordbrukstiltak, skal sendes regional 
kulturminnemyndighet for uttalelse. 
 
Bestemmelser og retningslinjer gitt i kommunedelplan for kulturminner i Smøla. 

KULTURMILJØ 
Plankart ID Navn Art 
H570-1 639 48 Vindparken, steinalderboplass Bosetning-aktivitetsområde 
 640 14 Kuli kystrøyser Gravfelt 
 630 49 Brattvær kyrkjestad Kirkested 
 632 13 Edøy kyrkje Kirkested 
 643 38 Odden kyrkjestad Kirkested 
 651 52 Veien kyrkjestad Kirkested 
 652 52 Veiholmen fiskevær Fiskevær-sjøbruksanlegg 
 647 52 Sanden, Veiholmen Handelsplass 
 646 18 Rossvoll prestegard Prestegård 
 636 52 Hauggjegla fyr Fyrstasjon-losstasjon 
 638 22 Kobbergruver, Skjølberg Bergverk-gruveanlegg 
 628 49 Brattvær Fiskevær-sjøbruksanlegg 
 635 32 Hallarøya fiskevær Fiskevær-sjøbruksanlegg 
 645 25 Ringsøya fiskevær Fiskevær-sjøbruksanlegg 
 648 49 Skalmen fyrstasjon Fyrstasjon-losstasjon 
 650 12 Tyrhaug fyrstasjon Fyrstasjon-losstasjon 
 631  Nyjordet Gårdstun 
 634 13 Edøygarden Gårdstun 
 649 24 Sygarden, Jøa Gårdstun 
 642 13 Edøy kystbatteri Krigsminnelokalitet 

KULTURMINNER 
Plankart ID Navn Art 
 629 42 Brattvær kirke Kirkested 
 641 14 Kuli-steinen Bautasteinslokalitet 
 633 13 Edøya, gravrøys/ Edøystjerna Gravminne 
 653 52 Veiholmen, Innveien Forsvarsanlegg 
 637 55 Hopen kirke Kirkested 
 654 19 Edøy kyrkje, Ødegård Kirkested 
 644 21 Rangnes gamle skole Undervisningsanlegg 
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3.7   Storm-/springflo 
Det ikke tillatt med bebyggelse eller offentlige tiltak og installasjoner i strandsonen 
innenfor høydekote 2,5 m.o.h. målt fra NN1954/2000 uten at det iverksettes skadefore-
byggende tiltak.  
 
Bygninger i sikkerhetsklasse F1 (jf. §7-2 TEK10) som har en naturlig tilknytning til sjøen og 
som ikke er beregnet for varig opphold, f.eks. naust, kan tillates. Hovedansvaret for å 
utrede om det foreligger tilstrekkelig sikkerhet for utbygging i strandsonen, ligger 
tiltakshaver.   
 
Regulering 
Ansvaret for kartlegging og utredning av fareområder ligger til forslagsstiller. Kostnadene 
bæres av forslagstiller. 
 
Byggesøknad 
Søker skal alltid opplyse om kravene til sikkerhet er oppfylt. I potensielle fareområder 
kreves det kartlegging og utredning av fagkyndige for å kunne bekrefte at tilstrekkelig 
sikkerhet etter plan- og bygningslova (pbl.) § 28-1 og TEK10 foreligger. Dokumentasjon fra 
fagkyndig skal vedlegges søknaden. De økonomiske kostnadene til slik utredning ligger til 
tiltakshaver. Dersom byggesøknaden ikke er vedlagt nødvendig dokumentasjon for at 
byggetomten har tilstrekkelig sikkerhet, foreligger det avslagsgrunn. 

 

3.8   Høyspentlinje- og anlegg 
Det tillattes ikke å føre opp bygg for varig opphold nærmere enn 15 meter fra høyspent-
linje med mindre det forelegges en utredning sammen med søknaden som tilsier at 
magnetfeltnivået er under 0,4 µT.  
 
Krav til utredning 
I byggeprosjekter der det forventes feltnivåer over 0,4 µT i årsgjennomsnitt i bygninger 
skal gjøres følgende utredninger: 
 
(1) Hvor mange bygg påvirkes og hvilke feltnivåer får disse. Feltberegningene skal baseres 
på gjennomsnittlig strøm gjennom ledningen over året. 
 
(2) Beskrive gjeldende kunnskapsstatus og sentral forvaltningsstrategi. Informasjon om 
dette finnes på Strålevernets hjemmesider. 
 
(3) Vurdere tiltak eller alternative løsninger samt kostnader og begrunnelse for tiltakene. 
 
På bakgrunn av disse utredningene skal det besluttes om tiltak skal gjennomføres eller 
ikke. 

 
Nær en 22 kV ledning oppnås som regel et magnetfeltnivå under 0,4 µT 10–20 meter fra 
nærmeste line. 0,4 µT er et utredningsnivå satt av norske myndigheter. 
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3.9    Kystlynghei 
IID Områdenavn Verdi Beskrivelse 
BN00016812 Jøstøløya B Viktig 
BN00016837 Sør-Smøla: Svinøya (Storsvinøya) A Svært viktig 
BN00016838 Sør-Smøla: Arnøya A Svært viktig 
BN00016839 Storblåsværet A Svært viktig 
BN00016844 Haverøya A Svært viktig 
BN00016847 Lauvøya A Svært viktig 
BN00016852 Åstøya B Viktig 
BN00016862 Vikjelsøya (Fugløya) A Svært viktig 
BN00016863 Hestøya v/Leirvik A Svært viktig 
BN00016864 Innerremmingen B Viktig 
BN00016877 Rosvoll: Furøya A Svært viktig 
BN00016880 Sør-Smøla: Store Svelunn A Svært viktig 
BN00088400 Kuli med tilgrensande øyer A Svært viktig 
BN00101404 Åstasund A Svært viktig 
BN00101407 Skarpneset A Svært viktig 
BN00101410 Buøya A Svært viktig 
BN00101414 Klakken A Svært viktig 

 

3.10 Fredningssoner for laks og sjøørret 
OBJECTID NAVN FORSKRIFT 
6 Hindåa 
7 Fuglvågvassdraget 
8 Hjellbergvågen 
9 Kværnavassdraget 
10 Hopenvassdraget 
5 Aurebekken 

For nevnte områder gjelder FOR-1994-05-31-619: 
"Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk, 
fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar, 
Møre og Romsdal." 

 

3.11  Båndlegging for vassdragsvern 
OBJEKTNAVN VERNEPLAN OBJEKTID IKRAFTTREDNINGSDATO VASSDRAGNR 
Fuglevågvassdraget Verneplan IV 

av 1993 
115/1 01.04.1993 115.2Z 

Vernegrunnlag:  
Anbefalt type- og referansevassdrag. Kystnær beliggenhet på Smøla. Vassdraget ligger på 
strandflaten. Elver, klassiske myrer og mange vann utgjør en dominerende del av det lavtliggende 
landskapet. Stort naturmangfold knyttet til botanikk, landfauna og vannfauna. Friluftsliv er viktig 
bruk. 

 

3.12 Båndlegging for vannuttak 
Objectid ObjType Magasin MagKat MagFormal 
1359251 InnsjøRegulert FLØVATN Reguleringsmagasin Fiskedam 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 212  

Arkivsaksnr.: 18/1212    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

INNDEKNING AV PREMIEAVVIK FRA REGNSKAP 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Premieavvik fra 2017 foreslås å dekkes fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige 

endringer: 

 

D 10907.1101.171 Premieavvik KLP Kr. 2.837.520,00 

D 10997.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 144.714,00 

D 10908.1101.171 Premieavvik SPK Kr. 56.500,00 

D 10998.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 2.882,00 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 3.041.616,00 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Regnskapet for 2017 er avsluttet med inntektsført netto premieavvik på kr. 3.041.616,00. 

Dette fremkommer ut fra følgende forhold: 

 

D 219550001 Premieavvik KLP Kr. 2.837.520,00 

D 219640001 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 144.714,00 

D 219550004 Premieavvik SPK Kr. 56.500,00 

D 219640004 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 2.882,000 

  Netto avvik Kr. 3.041.616,00 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 212  

Arkivsaksnr.: 18/1213    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA DRIFTSREGNSKAPET 2017  

 

Forslag til vedtak: 

I forbindelse av disponering av overskudd fra driftsregnskapet 2017 på kr. 23.649.933,60 

gjøres følgende budsjettmessige endringer: 

 

D 15400.9000.880 Avsetning til disposisjonsfond Kr. 23.649.933,60 

K 19300.9000.880 Disponering av overskudd Kr. 23.649.933,60 

 

Kommunestyret vedtar følgende tilleggsdisponeringer av disposisjonsfondet for 2018: 

 

Disponering av disposisjonsfond Sum 

Disposisjonsfond ressurskrevende brukere 5 000 0000 

Prosjekt heltidskultur 550 000 

Refusjon ressurskrevende brukere 9 000 000 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I 2017 mottok Frøya kommune kr 2 340 071,40 fra Havbruksfondet. Dette kom som en del 

av de frie inntektene, og rådmannen foreslår at dette inngår i disposisjonsfondet, men som en 

egen del, og disponeres ved siden av disposisjonsfondet. 

 

Disposisjonsfond ressurskrevende brukere som det i 2017 ble avsatt kr. 5.000.000,00 er det 

brukt kr. 2.685.288,00 i 2017. Kr. 2.168.403 i PLO og kr. 411.885,00 i oppvekst. 

I forbindelse med disponeringen av overskudd foreslår rådmannen å fylle opp dette, slik at det 

er 5 000 000 kr igjen. 

 

I 2017 avsatte kommunen 2 000 000 til IT-utstyr. Av dette ble 1 201 229 kr disponert. Rest 

på kr. 798.771,00 tilføres disposisjonsfondet som en del av overskuddet. Det også avsatt i 

budsjettet for 2018 2 000 000 kr til IKT. 

 

I forbindelse med sak 65/17 foreslår rådmannen å sette av kr. 550 000 som en følge av 

prosjekt heltidskultur:  



 

 
 

I forbindelse med revidering av regnskapet for 2017, kom revisor med en bemerkning i 

revisjonsberetningen. Dette gjaldt refusjon for ressurskrevende brukere. Frøya kommune 

budsjetterte med 18,5 millioner kr for 2017, mens revisors gjennomgang av 

refusjonsordningen viser at kommunen vil få 9,5 millioner kr. Dette er i det leverte regnskapet 

bokført som en fordring (tilgodehavende) til staten. Når kommunen mottar denne refusjonen i 

juni/juli 2018, vil det oppstå et avvik på 9 millioner kr. Rådmannen anbefaler derfor at 

kommunen avsetter av overskuddet for å dekke inn dette avviket. 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anja Korsinek Arkiv: 251 T62  

Arkivsaksnr.: 18/1255    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VARMESENTRAL MAUSUND OPPVEKSTSENTER 

 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet tar kostnadsoverslag og lønnsomhetsvurdering til orientering. 

2. Formannskapet vedtar å utsette utskifting av oljefyrt kjel, samt oppgradering av 

varmeanlegget, til 2020. 

 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 01_551434 Kostnadsoverslag investering med forklaring 

Vedlegg 02_551434 Lønnsomhetsvurdering varmepumpene, datert 13.10.2017 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 Frøya Kommune Møteprotokoll kommunestyre fra 15.12.2016  

Energi- og klimaplan Frøya Kommune 2010-2020 

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

 

 

Saksopplysninger:   
Regjeringen har innført et omfattende forbud mot bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) 

til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg fra 2020. Forbudet berører både 

bruk av fyringsolje til hovedoppvarming (grunnlast) og til tilleggsoppvarming (spisslast). 

Hensikten er å redusere klimagassutslippene. I denne sammenheng skal Frøya Kommune ved 

Mausund skole/ oppvekstsenter fases ut den eksisterende oljekjelen og i kommunestyrets 

vedtak 216/16 ble det avsatt 2 MNOK inkl. mva. for å gjennomføre dette prosjektet.  

 

I forbindelse med prosjektering er det gjort en vurdering på alternative kilder for energi ved bruk 

av varmepumpe. Vurdering er basert på en generell holdning om at flere kommunale bygg må 

varmes opp med fornybar energi. Dette gir både lavere driftsutgifter og vil være et miljømessig 

riktig valg. I prosjekteringen har det også fremkommet at hvis kommunen skal gå for en løsning 

ved bruk av varme produsert ved el-kjel fordrer at både trafo for området (større geografisk 

område) samt ledningsanlegg i bakken må skiftes ut. For å oppnå god effekt av et miljøvennlig 

alternativ vil det være nødvendig å skifte ut radiatorer og optimalisere styringsanlegg. 

Eksisterende radiatoranlegg er bygget ut i flere perioder og er ikke energieffektive. 

 

Energi- og klimaplan fra Frøya Kommune gir supplerende relevante føringer:  



- Fase ut eksisterende oljekjeler i egne bygg og ta i bruk fornybar energi fra fjernvarmeanlegg 

eller lokale energisentraler basert på ny fornybar energi (side 16 pkt. 8.9)  

- Vannbåren varme for alle kommunale bygg over 500 m2 (side 16 pkt. 8.8) 

- Mulighet for energifleksible løsninger (side 16 pkt. 8.6)  

- Bedre styring av varme slik at tomme kontorer ikke oppvarmes (side 15 pkt. 8.4)  

- Benytte års- og levetidkostnader som et vurderingselement i saker med alternative energi 

løsninger (side 16 pkt.17)  

 

 

 

Det er gjennomført tilbudskonkurranse og prisene fra entreprenørene har kommet inn. Leverte 

tilbudene viser at bevilget midler for et nytt varmesentral på Mausund skole/ oppvekstsenter er 

ikke tilstrekkelig. Prisene for entreprise er dobbelt så høy som restbudsjett på prosjektet (ca. 1,6 

MNOK). Se også vedlegg 01: 551434 Kostnadsoverslag investering med forklaring. 

Budsjettøkning er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 

 

 

 

I tillegg skal det avgjøres i hvilken type varmepumpe det er ønskelig å investere i (uteluft/vann 

varmepumpe versus bergvarmepumpe). Samt om det skal investeres nå i hele skolen (del1 + 

del2) eller kun i eldre del (del1 fra ca.1950). Innvestering i barnehage/lærerrom (del 2 fra ca. 

1970, opsjon 1) utsettes i så fall om 2-3 år.  

 

 

 

Prosjektet har pågått siden høsten 2017 og prosjektering for VVS, bygg og miljø er i 

hovedsak avsluttet. Følgende tiltak/ vurderinger i prosjektet ble utført til nå: 

- Prosjektering av EL har blitt avkortet, på grunn fremdrift/tid og kostnader  

- Prosjektering av VVS ble gjort med vurdering av 2 alternativer som fornybar energi: 

 Alternative 1: Luft til vann varmepumpe (Varmepumpe) 

 Alternative 2: Væske til vann varmepumpe (Bergvarmepumpe)  

- Skolebygget er større enn 500 m2, ca. 800 m2 – vannbåren varme skal brukes 

(radiatorer er valgt)   

 Del 1 = er skoledelen fra 50-tallene (den eldre delen); her finnes det gamle 

radiatorer fra før (over 60 år gammel) de skal byttes  

 Del 2 = er skoledelen fra 70-tallene (den nyere delen: barnehage og lærerrom); 

her finnes det panelovner i barnehage (ca. 20 år gammel og moden til utveksling) 

og noen få gamle radiatorer (over 60 år gml.)  

For å oppnå maksimalt strømsparings effekt (teknisk) og minste totalkostnader 

(økonomisk) vil det være en fordel å installere radiatorene (vannbåren system) i hele 

skolebygget istedenfor oppdeling i 2 byggeperioder (for Del 1 og Del 2). 

 

- Prosjekteringen som er utført am Rambøll viser:  

 At behov for skolen vil være 100 KW (nye el-kjel) 

 Trafo og høyspent ledningsnettet i dette område er ikke egnet for å forsørge sånn 

stor e-kjel 100 kW. 



 Derfor må det leveres en ny trafo og ledningsnettet må oppgraderes, 

kostnader som er relatert til ny trafo og ledningsnett er ca. 800 000,- kr 

inkl. mva.  

 Frøya Kommune ved teknisk avdeling ba prosjekterende om å finne en 

alternativ løsning for å unngå å ha så høye investeringskostnader for 

prosjektet.  

 Derfor har anlegget blitt dempet/ regulert ned – sånn at vi kan klare oss 

med en mindre El-kjel ca. 79 kW. Likevel må det legges ny inntakskabel 

for å forsyne ny el-kjel/varmeanlegg med nok strøm samt at deler av 

elektrisk anlegg er fra 1950-tallet og må oppgraderes til dagens standard. 

 

- Ytterligere reduksjon av kostnader i prosjektet ble gjort gjennom avgjørelsen, at rørene for 

nytt varmeanlegget skal føres synlig på vegg og at gamle rør, som går i krypkjeller skal 

plomberes under gulv. (Istedenfor å fjerne disse eller/og legge nye rør i krypkjelleren)  

- For å få oljekjel ut av bygget oppstå det mindre bygningsmessige arbeid i form av 2 

dører (1stk ytterdør, 1stk innerdør).  

- Det er gjennomført en miljøanalyse for 2 tekniske rom i kjeller for å kartlegge 

miljøbelastende stoffer, som ekstra må tas vare på ved rivearbeidet, som f.eks. asbest, 

PBC og lignende.    

 

 

Frøya Kommune/ driftsavdeling har gjort en del erfaring med forskjellige typer luft/vann 

varmepumpe, som f.eks. på Sistranda skole. Det vises i midlertid at det har påløpt betydelig 

kostnader i reparasjon og vedlikehold av luft/vann varmepumper. Dette har ført til at respektive 

bygg ikke kunne forsynes bra nok med energi og at strømkostnader har steget.  

 

Kostnader for reparasjon og vedlikehold av luft/vann varmepumper har oppsummert seg i Frøya 

kommune til over 100 000,- kr kun for 2017. Det foreligger i tillegg tall for kostnader i Hitra 

kommune som har brukt ca. 51.000 kr hittil i året. Det konkluderes med luft/vann varmepumpe 

er ikke det riktige produkt å velge på Frøya/ i øyrekker.  

 

Med bakgrunn i denne viten: påløpte kostnader for reparasjon/ vedlikehold av luft/vann 

varmepumper jevner seg den prismessig forskjell mellom de 2 alternativer for varmepumper 

raskt ut. Og begge alternativer er likestilt.  

 

Det henvises også til at varmesentralen befinner seg på Mausund (øy) med respektive rutetider 

for båt/ferge og at mye reparasjoner/vedlikehold betyr ganske raskt øking i driftskostnader for 

reise og materiell. Dette vil være kostbart på langt sikt.  

Det brukes ikke bergvarmepumpe som fornybar energikilde i Frøya kommune i dag. En 

investering i denne løsning på Mausund vil legge grunnlag for å samle verdifulle erfaring for 

større investeringsprosjekter, som f.eks. Dyrøy skole (teknisk, økonomisk og i drift). Med 

relativt lite ekstra investeringskostnader per areal (250kr/m2) kan det «testes» om 

bergvarmepumpe som innovativ løsning står sin prøve.  

 

Det tilføres at bergvarmepumpeaggregat har lengere levetid (15 år) enn luft/vann 

varmepumpeaggregat (10 år). Levetid for brønnpark samt støydemping er ca. 30 år.  

(Det også med tanke på ny investering/reise osv.)  



 

 

Vurdering: 

Det er 2 alternativer som står på valg som varmepumpe:  

 Alternative 1: Luft til vann varmepumpe (Varmepumpe)  

 Alternative 2: Væske til vann varmepumpe (Bergvarmepumpe)  

 

Forenklet betraktet er prisforskjell mellom disse 2 alternativer: 200 000 kr inkl. mva. 

Dette samsvarer med resultatet fra lønnsomhetsvurdering, som Rambøll har utført.  

Så investering i en bergvarmepumpe vil være 200 000 kr dyrere enn i å investere i en 

varmepumpe (luft/vann). Se vedlegg 01_551434 Kostnadsoverslag investering med forklaring. 

 

Alternative løsninger for varmesentral: 

Alternativ 1: 

Øking av låneramme for investering «551434 Varmesentral Mausund skole» med 2,7 mill. opp 

til 4,3 mill. Dette innebærer levering av et nytt varmeanlegg for hele skolebygg og valg av 

bergvarmepumpe, som driftssikker energikilde.   

 

Alternativ 2: 

Øking av låneramme for investering «551434 Varmesentral Mausund skole» med 2,4 mill. opp 

til 4,0 mill. Dette innebærer levering av et nytt varmeanlegg kun for eldre delen av skolebygg 

(del 1 fra ca.1950) og valg av bergvarmepumpe, som driftssikker energikilde. Innvestering i 

barnehage/lærerrom (del 2 fra ca. 1970, opsjon 1) utsettes i så fall om 2-3 år. Samlet 

investeringskostnader vil være høyere enn hvis man investerer i hele bygget nå.  

 

Alternativ 3: 

Øking av låneramme for investering «551434 Varmesentral Mausund skole» med 2,5 mill. opp 

til 4,1 mill. Dette innebærer levering av et nytt varmeanlegg for hele skolebygg og valg av 

luft/vann varmepumpe, som energikilde.  

Det foreligger erfaringer fra driftsavdeling med forholdsvis store utgifter for reparasjon for 

luft/vann varmepumpe, som gjør at varmesentral forsyner ikke optimalt hele bygget fra starten 

samt at kostnader i seg selv er en ulempe. Dessuten er det høy risiko til stede for å komme i en 

reklamasjonssak med leverandører som kan bli kostbart og tar lang tid.   

 

Alternativ 4:  

Øking av låneramme for investering «551434 Varmesentral Mausund skole» med 2,1 mill. opp 

til 3,9 mill. Dette innebærer levering av et nytt varmeanlegg kun for eldre delen av skolebygg 

og valg av luft/vann varmepumpe, som energikilde.  

Samlet investeringskostnader vil være høyere enn hvis man investerer i hele bygget nå.   

Det foreligger erfaringer fra driftsavdeling med forholdsvis store utgifter for reparasjon for 

luft/vann varmepumpe, som gjør at varmesentral forsyner ikke optimalt hele bygget fra starten 

samt at kostnader i seg selv er en ulempe. Dessuten er det høy risiko til stede for å komme i en 

reklamasjonssak med leverandører som kan bli kostbart og tar lang tid.   

 

I forhold til skolebruksplanen for Frøya kommune så viser denne til nedadgående barnetall for 

Mausund oppvekstsenter. Kostnad for utskifting av oljefyrt oppvarming med oppgadering av 

hele varmeanlegget er så høy at rådmannen ønsker å utsette saken til 2020. Rådmannen ser det 



ikke hensiktsmessig å gjøre en mindre oppgradering av varmeanlegget for å redusere utgifter, 

da dette uansett vil gi høye driftsutgifter i kommende år. Eksisterende anlegg kan benyttes frem 

til 2020. 

 

 

Rådmannen forslag til vedtak:  

1. Formannskapet tar kostnadsoverslag og lønnsomhetsvurdering til orientering. 

2. Formannskapet vedtar å utsette utskifting av oljefyrt kjel, samt oppgradering av 

varmeanlegget, til 2020. 

 

 

 

 

 

 



551434 Varmesentral Mausund skole Kostnadsoverslag inkl. mva.    

          

          

   Budsjettøking alternative 1 inkl. mva.  kr 2 500 000      

   Budsjettøking alternative 2 inkl. mva.  kr 2 700 000      

   Forskjell mellom varmepumpe alternativer  200 000      

          
Post  Tilbyder 1 Tilbyder 2   
      Alt. 1 Varmepumpe  Alt. 2 Bergvarmepumpe Alt. 1 Varmepumpe Alt. 2 Bergvarmepumpe   
1 Entreprise DEL 1 Skolebygg 1953  kr 3 088 600 kr 3 398 375 kr 3 093 373 kr 3 325 500   
2 Entreprise DEL 2 Skolebygg 1970 barnehage og lærerrom (OP.1) kr 329 545 kr 329 545 kr 349 351 kr 349 351   
3 Prosjekt- og byggeledelse (internt/eksternt)  kr 330 000 kr 330 000 kr 330 000 kr 330 000   
4 Risikopåslag (usikkerhet i prisene 3% av entreprise)  kr 102 544 kr 111 838 kr 103 282 kr 110 246   
5 Risikopåslag (usikkerhet i leveranse: 5% av entreprise) kr 170 930 kr 186 419 kr 171 169 kr 182 775   
  (Utførelsesentreprise, ytterlige prosjektering (EL),          
            fremdriftsforsering, tillegg o.l.)            

          

   Oppsummering kostnader for prosjektet kr 4 021 619 kr 4 356 176 kr 4 047 174 kr 4 297 872   

   Samlet vurdering av kostnader per alternative kr 4 100 000 kr 4 300 000 kr 4 100 000 kr 4 300 000   

   Restbudsjett i dag ca. 1,6 mill.  kr 1 600 000 kr 1 600 000 kr 1 600 000 kr 1 600 000   

          

          

 DEL 1 Skolebygg fra 50-tallene        

          

  ENTREPRISE Hovedleveranse (kontollregnet+justert)  Tilbyder 1 Tilbyder 2   

  Post  Beskrivelse av posten Alt. 1 Varmepumpe  Alt. 2 Bergvarmepumpe Alt. 1 Varmepumpe Alt. 2 Bergvarmepumpe   

  A Generelt kr 203 500 kr 203 500 kr 203 500 kr 203 500   

  B Miljø og miljøsanering  kr 165 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 165 000   

  C Bygningsmessige hjelpearbeider  kr 230 000 kr 230 000 kr 230 000 kr 230 000   

  D Sanitær (flytting av vanninntak)  kr 38 000 kr 38 000 kr 38 000 kr 38 000   

  E  Varmeanlegg kr 800 000 kr 800 000 kr 800 000 kr 800 000   

  F Elektro og automasjon  kr 680 000 kr 680 000 kr 680 000 kr 680 000   

  G Varmepumpe  kr 354 380 kr 602 200 kr 358 198 kr 543 900   

   SUM netto  kr 2 470 880 kr 2 718 700 kr 2 474 698 kr 2 660 400   

   + 25% mva.  kr 617 720 kr 679 675 kr 618 675 kr 665 100   

   SUM DEL 1  inkl. mva. kr 3 088 600 kr 3 398 375 kr 3 093 373 kr 3 325 500   

          

 DEL 2 Tilbygg fra 70-tallene (barnehage og lærerrom = opsjon 1)       

          

  ENTREPRISE Opsjon 1 (kontollregnet+justert)  Tilbyder 1 Tilbyder 2   

  H Radiatorer i barnehage/lærerrom kr 263 636 kr 263 636 kr 279 481 kr 279 481   

   SUM netto  kr 263 636 kr 263 636 kr 279 481 kr 279 481   

   + 25% mva.  kr 65 909 kr 65 909 kr 69 870 kr 69 870   

   SUM DEL 2  inkl. mva. kr 329 545 kr 329 545 kr 349 351 kr 349 351   

          
 



Forklaring til kostnadsoverslag:  

 

I tilbudskonkurransen som Frøya Kommune har gjennomført ble det levert 2 tilbud fra leverandørene (entreprenører).  

Postene A-H er relatert til entreprisekostnader i tilbudene. Begge tilbud har hatt mangler i prispostene.  

Derfor måtte postene A-H kontrollregnes og justeres.  

Deretter har det blitt vurdert, hva som er mest sannsynlig riktig kostnader for respektive post.  

Kun for post G varmepumpe og for opsjon 1 har det blitt brukt angitt kostnader fra entreprenører (likevel også disse justert delvis).  

For post G bli det brukt for å se forskjell mellom varmepumpe alternative 1 og 2.  

For post H ble det brukt for å se forskjell mellom levering av varmeanlegg til hele bygget (del 1+del 2) og kun til eldre delen (del 1 hovedleveransen).  

 

Post 1-5 gjenspeile totalkostnader for hele prosjektet: 

- Post 1 og 2 er entreprisekostnader 

- Post 3 er internt/ ekstern prosjekt-/ byggeleder kostnader  

- Post 4 og 5 er risiko kostnader   

 

Detaljert forklaring til postene:  

- Post 3 intern og ekstern prosjekt-/byggeleder kostnader er ofte ikke medtatt i investeringsprosjekter. Men tilhører investering, se kommunal regnskapstandard nr. 4 (KRS 4) 

 På grunn av det kan prosjektet fremstår dyrere enn andre prosjekter.  

 Valg av utførelsesentreprise innebærer mer oppfølging fra byggherre (Frøya Kommune) sin side 

 Prosjektleder (internt), byggeleder, SHA-koordinator for utførelsen ligger i denne posten   

- Post 4 og 5 Risikokostnader har blitt totalt sett kun satt til 8% (istedenfor 10-15%).  

På grunn av gjennomført tilbudskonkurransen er entreprisekostnader vurdert, som relativt sikker.  

 Post 4: er det tatt inn sikkerhet på grunn av mangler i enkelte poster ved tilbudsprisene fra entreprenørene og ble til 3% usikkerhet   

 Post 5: inneholder andre risikomomenter:  

 EL, som ikke er detaljprosjektert (med medtatt i tilbudene)  

 Utførelsesentreprise, som sier at byggherren er ansvarlig for all prosjekteringen (er det glemt av noe, bli det kostnader for prosjekterende her)  

Men det var et bevist valg, for at flere leverandører bli med i konkurransen, siden det er mindre risiko for dem.  

 Prosjektet har et veldig krevende fremdrift (hovedbyggeperioden i sommerferie) og spesielt nå hvor det må behandles politisk i tillegg 

 Siden det er utførelsesentreprise kan det ikke utelukkes at det dukket opp noe tillegg er og der ved gjennomføring av entreprisen.  

 F.eks. at entreprenører kommer med innspill til bedre løsninger enn det som har blitt beskrevet  

- Under «Oppsummering av kostnader» finner man sum av alle kostnader for de 2 alternativer for varmepumpe. Siden det var ganske jevnt i alternativene, har saksframlegger tatt 

seg frihet til forenkle saken. Se «Samlet vurdering av kostnader per alternative».  

- Dette satt opp mot restbudsjett ca. 1,6 mill. angir beløpet som mangler for å gjennomføre et nytt varmesentral for hele skolebygget.   

 For alternative 1 luft/vann varmepumpe mangler det 2,5 MNOK 

 For alternative 2 bergvarmepumpe mangler det 2,7 MNOK 

- Forskjell for levere disse alternativene enten til hele skolebygget (del 1+2) eller kun til den eldste delen (del 2) ligger inn som estimert overslag i forslag 2 og 4. Se også post H.  
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Vår ref. TLY

Vurdering av varmepumpe for Mausund skole

1. Innledning
Hensikt med dette notatet er å vurdere aktuelle varmekilder for

varmepumpe og dimensjonere varmepumpe for Mausund skole og
foreta lønnsomhetsvurdering for varmepumpe.
I beregningen er bl.a. VpPlan benyttet, et PC basert dataprogram
for teknisk/økonomisk analyse av varmepumpeanlegg.

2. Forutsetninger
Lavtemperatur varmedistribusjon primærside 50/40 Û C forutsettes
ved DUT. Energibehov romoppvarming er stipulert basert på
opplysninger om oljeforbruk og energimålere for el. Effektbehov
ved DUT er estimert til 100 kW.

Varmepumpe er dimensjonert ut fra behov gitt i tabell 1. Vi har tatt

utgangspunkt i målinger for 2016 (graddagstall er 86 % av
normalen 1961-90) og forutsatt årsvirkningsgrad for oljekjel 65%
samt at energimåler el også måler lys og utstyr tilsvarende 54
kWh/m2.

N O TA T
Oppdrag Mausund skole
Kunde Frøya kommune
Notat nr. V-not-001
Til Anja Korsinek

Fra Tor Lystad Avd. VVS
Kopi Jan Erlandsen, Morten Restad Rambøll
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Tabell 1. Energi- og effektbehov

Oppvarmet
areal

[m 2]

Energibehov til oppvarming

(ventilasjon og transmisjon)
i normalår
[kWh]

Tappevanns-

behov

[kWh]

Effektbehov

[kW]

800 184.000 10.400 100

Varmepumper for bygningsoppvarming vil typisk ha ekvivalent driftstid mellom 3000 h og
5000 h og dekke ca. 80-95% av årlig varmebehov. Ekvivalent driftstid er det antall timer
varmepumpe må være i drift på dimensjonerende varmeytelse for å oppnå samme
varmeproduksjon som varmepumpe leverer i løpet av et år.

Som spisslast og reservelast for varmepumpealternativene er det forutsatt elkjel.

3. Alternative varmepumpeløsninger
Å benytte sjø som varmekilde antas å være for kostbart da avstand til sjø blir for lang for et
relativt lite varmepumpanlegg som her(100 m+). Mest realistiske varmekilder er bergvarme
eller uteluft.

Ettersom bergvarmepumpe krever relativt høy investering har vi også vurdert en rimeligere
alternativ løsning med luft/vann varmepumpe (Aermec N RL H A 280) som har to separate
kuldemediumkretser med 2 stk scrollkompressorer og R410a som arbeidsmedium og kan
driftes ved utelufttemperatur -15 °C og mildere. Aggregatet kan levere høy temperatur
også ved lave uttemperaturer, 44 °C ved -13 °C og 55 °C ved -4 °og mildere. Lydtrykknivå
på fullast er 41 dB A ved 10 m avstand. Ved avstand 20 m er støynivået 35 dB A. Modellen

kan leveres med coating av fordamper for lengre levetid i korrosivt miljø og anbefales i
dette tilfellet pga nær beliggenhet til sjø.

Når det gjelder bergvarmepumpeaggregat har vi tatt utgangspunkt i et væske/vann
varmepumpeaggregat med 2 stk scrollkompressorer , Aermec WRL 180 . Også dette
aggregatet har kapasitet 50 og 100% og arbeidsmedium er R410a. Aggregatet vil stå
innendørs slik at støy ikke vil være noen utfordring. Lydtrykknivå vil være 33,1 dBA på 10 m
avstand.

Bergvarmepumpe vil dekke ca. 93 % av totalt energibehov i bygget. Temperatur i grunnen
dypere enn 10 m er stabil og funksjon av årsmiddeltemperatur og dybde:

t m=t 0 + 1+0,02xd
t 0: årsmiddeltemperatur uteluft[ Û C]
d: dybde under overflaten [m]

Årsmiddeltemperatur Sula er 6,5 Û C. DUT er -13 °C.
På 200 m dyp vil altså temperatur i grunnen være om lag 11,5 Û C.
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Når varmepumpeaggregatet går på maksimal ytelse er det forutsatt at brønner er
dimensjonert slik at laketemperaturen ut fra fordamper vil være om lag – 4 Û C. Ettersom det
her kun er varmeuttak fra grunnen (ikke tilbakelading i form av kjølebehov eller lignende)
må det tilstrebes god avstand mellom brønner, minst 20 m. 214 m er forutsatt som
brønndybde for dette anlegget. I følge grunnvannsdatabasen Granada er nærmeste
etablerte energibrønn i Klungervika, om lag 8 km unna. 4 stk brønner må bores i dette

tilfellet, dette vil gi et energiuttak på 148 kWh pr m borehull og år og 30 W/m borehull i
maks effektuttak forutsatt effektfaktor 2,8 og årsvarmefaktor 3,3.

Fast fjell er tilgjengelig uten å måtte bore gjennom løsmasser.

I tabell 2 er tekniske og økonomiske data presentert. Følgende forutsetninger gjelder:
Netto effektbehov: 70 kW
Energipris el: 85 øre/kWh eks mva

Teknisk økonomisk levetid:
15 år bergvarmepumpeaggregat

10 år luft/vann varmepumpeaggregat
Brønnpark samt støydemping 30 år

Realrente: 5 %
Service/vedlikehold varmepumpe: 2 % av investering aggregat
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Tabell 2. Tekniske og økonomiske data. Elkjel som spisslast.

Tekniske data 40 kW Berg
VP

43 kW
Luft/vann VP

Varmeproduksjon [kWh]

Fra VP 181 . 052 181.736

Fra spisslast:

Fra elkjel 7 . 759 7.075

Fra elektrisk ettervarmer 5.533 5.533

Sum varmeproduksjon 194. 344 194. 344

Ekvivalent driftstid 4.541 4.208

Primærenergiforbruk [kWh]

Varmepumpe 55.102 57.149

Pumper/vifter 5.500 5.700

Elkjel 7.759 7.075

Elektrisk ettervarmer 5.533 5.533

Sum primærenergi 73.794 75.457

Spart primærenergi med VP

Årsvarmefaktor VP [-] 3,29 3,18

Årsvarmefaktor VP system [-]

Energidekning VP [%] 93,2 93,5

Økonomiske data eks.mva.

Investering VP aggregat[NOK]* 90.000 1 5 0.000

Investering brønnpark/støy- og
vindskjerming

334.000 100.000

Prosjektering 12% 51.000 30.000

Investering 475.000 28 0.000

Merinvestering [N OK] 195.000

Kapitalkostnader [N OK]/år 32.381 25.230

Energikostnader [NOK]/år 62.725 64.138

Vedlikeholdskostnader [ N OK]/år 1.800 3.000

Årlig Besparelse (Red. energi- og
vedlikeholdskostnader [N OK]

2.613

Sum årlige kostnader 96.906 92.168

Spesifikk varmepris [øre/kWh] 49,9 47,4

Inntjeningstid [år] -

Nåverdi [N OK] - 156.636

Internrente
Investering i varmefordelingssystemet samt elkjel og ev. kostnader elforsyning etc er ikke medtatt i invester-
ingen og vil være det samme uansett alternativ. Årsvarmefaktor for luft/vannVP vil i praksis kunne bli lavere
enn VpPlan simuleringen antyder pga behov for avriming av utedelen. Luft/vann varmepumpe er forutsatt å
kunne være i drift hele fyringssesongen. Igangkjøring er inkludert men reiseutgifter er ikke medtatt. Bruttopris-
er er angitt for aggregater, 20-25% rabatt kan påregnes.

Som vi ser av tabell 2 vil luft/vann varmepumpe gi lavest spesifikk varmepris, 47,4
øre/kWh mot 49,9 øre/kWh. Investeringen er vesentlig lavere enn for bergvarmepumpe-
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alternativet. Bergvarmepumper er generelt den type varmepumpeanlegg som gir mest sta-
bil drift. Ulempen er at investering i varmeopptakssystem øker proporsjonalt med ytelsen
og hvis det ikke er bygg med kjølebehov vil selvsagt muligheten for frikjøling ikke kunne
utnyttes/bedre lønnsomheten.

I figur 1 er effektvarighetskurve for romoppvarming vist der også bergvarmepumpens
ytelse fremgår. Selv med relativ moderat effekt fra varmepumpen ser vi at den leverer en
stor andel av totalt energibehov til oppvarming. Tappevannsbehovet kommer i tillegg og

fremkommer ikke på denne figuren.

Figur 1. Effektvarighetskurve berg VP med ytelse 40 kW

Som vi ser av figuren har varmepumpen relativt flat karakteristikk i den perioden den går
med 100 % kapasitet.

I figur 2 er graddagskurven for Sula vist.
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Figur 2 Graddagskurve Sula

I figur 3 er varighetskurve vist der karakteristikk for luft/vann varmepumpe fremgår.
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Figur 3 Effekt varighetskurve 43 kW luft/vann VP

Som vi ser av figur 3 forutsettes den luftbaserte varmepumpen å være i drift hele
fyringssesongen. Denne varmepumpetypen gir lavere ytelse ved fallende utelufttemperatur
og medfører noe lavere energidekning enn en bergvarmepumpe. Vi har tatt utgangspunkt i
noe større VP ytelse i dim.punkt for å kompensere for dette.
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I figur 4 ses hvilke temperaturer luft/vann varmepumpen leverer ved ulike forhold.

Figur 4 Reguleringskurve for luft/vann varmepumpe

Etter byggvarmesesongen økes turtemperaturen for å levere mest mulig av tappevann-
soppvarmingen. Så lenge det er byggvarmebehov vil det lønne seg å la turtemperaturen
falle ved stigende utetemperatur. Forklaringen på dette er at å levere byggvarmen på
unødvendig høyt temperaturnivå koster mer energi enn besparing som oppnås ved redusert
ettervarming av tappevannet.

3.1 Følsomhetsanalyse
Ettersom det hefter noe usikkerhet vedrørende energibehovet har vi gjort en
følsomhetsanalyse for å se konsekvensen ved endret energibehov.
Hvis energibehovet er 30% lavere blir spesifikk varmepris 49,9 øre/kWh for
bergvarmepumpen og 47,4 øre/kWh for luft/vann VP. Årlig besparelse blir 2190 kr og

nåverdien blir -162.846 kr.

Om luft/vann VP medfører 4 % lavere årlig varmeproduksjon pga behov for avriming vil
energidekningsgraden bli knapt 90% og årlige kostnader bli 98.346 kr og spesifikk
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varmepris blir 50,6 øre/kWh. Årlig besparelse blir 8791 kr for bergvarmepumpealternativet
men nåverdien er fortsatt negativ, -65930 kr.

Hvis utedel plasseres på kortvegg nordøst ved skuret kan den være i ly for sørvestlig og
nordvestlig vind. Da vil investering i vindskjerm være unødvendig og merinvestering for
bergvarmealternativet blir inntil 295.000 kr. Da blir nåverdien for bergvarmealternativet -

256.636 kr.

Fritidsbolig ligger ca 15 m fra tenkt utedel, der blir støynivå teoretisk 37,5 dBa slik at en
enkel støyskjerm muligens er nødvendig. For skolens rom vil tenkt plassering ikke innebære
noe behov for støydemping.

4. Konklusjon/anbefaling
Luft/vann varmepumpe modell gir lavest spesifikk varmepris og årskostnad og er derfor
den løsning vi anbefaler.
Bergvarmepumpen har ubetydelig lavere energi- og vedlikeholdskostnader og dette er

derfor ikke tilstrekkelig til å kunne forsvare merinvesteringen på kr195.000. Dessuten har vi
oppfattet det slik at fremtidsutsiktene til skolen er usikker (få barn) slik at dette må tas
hensyn til når det velges hvilken løsning man går for.

Når skolens fremtid er avklart og luft/vannvarmepumpen nærmer seg sin tekniske levealder

kan man basert på erfaringene vurdere å etablere bergvarmepumpe som alternativ til å
skifte ut luft/vann varmepumpen med ny modell.
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Møteplan 2. halvår 2018 
 
 

Utvalg August September Oktober November Desember Jan 19 

KST 30.08 27.09 25.10 29.11 13.12 31.01 

FSK 14.08 

 

04.09 

18.09 

02.10 

16.10 

12.11 

13.11 

04.12 08.01 

HFF 23.08 13.09 11.10 08.11 06.12  

HFD 21.08 11.09 09.10 06.11  04.12  

KU       

ER       

KBR       
 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 13. og onsdag 14. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 13. desember. 

 

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

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

 

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

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd    Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

 

 

 

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

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

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 004  

Arkivsaksnr.: 18/1175    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ÅRSMELDING 2017 - KULTUR OG IDRETT  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 
Formannskapet tar årsmelding for 2017 for kultur og idrett til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 Årsmelding 2017 for kultur og idrett 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Årsmelding 2017 for kultur og idrett legges fram for formannskapet, som kulturutvalg.  

 
Kultur og idrett arbeider ett følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel:  

 Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune 

 Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet.  

 Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument.  

 Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet. 
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ÅRSMELDING 2017 

 

Virksomhet: Kultur og idrett 
Navn leder: Marit Wisløff Norborg 
 

Mål og måloppnåelse: 

Kommuneplanens samfunnsdel:  
Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune 

 Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet.  

 Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument.  

 Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet.  
 

Personell: 

Antall ansatte 13 

Antall årsverk ved utgangen av 2017 9,23 

Avgang i perioden 
Kinosjef 

Antall ansatte Antall årsverk 

1 0,50 

Tilgang i perioden 
Kinosjef 

Antall ansatte Antall årsverk 

1 0,50 

Sykefravær % 14,1 

Nærvær 85,0 

Merknader: 
Kultur og idrett har fått en 40 prosent stilling til kulturvern i 2018. En person er ansatt.  
 
 

Kompetansehevning: 

Frøya kino har inngått et samarbeid med Trondheim kino for kunnskapsdeling og gjensidig 
informasjon. Trondheim kino har god erfaring med arrangementer i forbindelse med 
kinoforestillinger, noe som Frøya kino har adoptert.  
 

Avvik: 

En person skåret seg på flis i svømmebassenget. Bassenget ble tømt og flis ble reparert. Avviket er 
lukket.  
 

Rammejusteringer av betydning:  

 
 

Hovedinntrykk og konklusjon: 

Frøya kulturhus 

Frøya kultur- og kompetansesenter endret i 2017 avdelingens navn til Frøya kulturhus. 

Virksomheten Kultur og næring endret navn til Kultur og idrett. 2017 bar preg av en 

moderat nedgang i publikumsbesøk, mens aktivitetsnivået var stabilt sammenlignet med 

tidligere år. Av kulturelle høydepunkt kan vi nevne Nyttårskonserten med 

TrondheimSolistene m/Aleksander Rybak, konsertene med Åge Aleksandersen, Halvdan 
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Sivertsen og ikke minst konserten med Frøyas egne FEMME. Nytt av året var oppstarten av 

kulturhusets Jazzkafe, som ble en suksess på tampen av året. Den Store Kinodagen ble en 

ubetinget suksess for andre året på rad.  

Stillingsressurser i 2017: 

Daglig leder 100 % stilling 

Lydtekniker 80 % stilling 

Kinomaskinist 50 % stilling 

 

Inntektskilder i 2017: 

 

- Billettsalg 

- Utleie av lokaler 

- Kinokiosken 

- Kulturbaren 

- Lydutleie 

 

Aktiviteter i 2017: 

Totalt ble det arrangert 38 konserter og forestillinger av ulik sjanger og uttrykk i 2017. 

Totalt ble Storsalen utleid 36 ganger til næringsliv, private/kommunale arr. o.l. i 2017. 

Totalt ble det gjennomført 209 kinoforestillinger i 2017. 

Publikumstall i 2017: 

Det ble solgt 9 690 billetter i 2017. 

Museum og kulturvern 

På tidligåret foretok formannskapet som er kommunens kulturutvalg, en gjennomgang av 

gjeldende kulturplan. Formannskapet fulgte opp med bestilling på statusrapport vedrørende 

kulturvern og påfølgende handlingsplan. 

Handlingsplana ble fremlagt med over 20 hovedpunkt som er knyttet opp mot innholdet i 

kulturplanen, våren 2017. 

Situasjonen viser at dette er et område det ikke har vært skarp fokus på de siste periodene. En 

tverrpolitisk enighet satte kulturvern som et av kommunens satsingsområder fremover. Satsingen 

er i tråd med gjeldende samfunnsplan og i henhold til dens innhold. 

Flere punkt i handlingsplana har arbeidet starta opp, og tiltak er iverksatt. Dette gjelder f.eks 

sikring på Stabben og registrering av besøk.  

Det er oppretta ei ressursgruppa bestående av frivillige. Disse vil være viktig i flere sammenhenger, 

både når det gjelder rådgivning og kompetanseutveksling i ulike prosesser. Gruppa jobber med å 

skape oversikt i bygdemuseets lokaler i kjelleren på rådhuset, samt se på forslag til løsninger for et 

digitalt arkiv av museale gjenstander. 

Steinalderløypa åpnet for ferdsel, og den brukes mye. 

Gamle Sistranda skole fikk ny fokus i løpet av siste år, og før jul arbeidet kommunen med å 

innhente anbud for å flytte bygningen. 

Kommunen har et ansvar med å fortelle historien. Det sees på ulike måter å formidle denne på. 
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Det er aktuelt å benytte flere arenaer, f.eks bygdetun, bibliotek, scene, museum, kulturhus og 

skole. 

Mot slutten av året ble det nedsatt ei styringsgruppe på 4 fra den kommunale administrasjon for å 

starte arbeidet med revidering og rullering av kulturplan. Dette arbeidet ble organisert og 

igangsatt før årets utløp. 

Frøya kino 
2017 ble et år med store endringer ved Frøya kino. 

Første del av året startet slik det foregående sluttet med svært gode besøkstall. Store filmer hadde 

premiere, og de største hadde flere visninger enn gjennomsnittet. «Fast and furious 8» og «Fifty 

Shades Darker» hadde alene besøk av 450 publikummere.  

Sommeren ble en dramatisk tid da kinosjefen gjennom alle år ble alvorlig syk. Det var med stor 

sorg kollegaene mistet en trofast venn og arbeidskollega, da Jan Elven gikk bort i september 2017. 

Frøya kino hadde nå en stor oppgave i å føre drifta videre. Samarbeidet blant kollegaene i denne 

tiden ble sterkt og resultatet bar tidlig frukt. Visjonen tilhører ikke lengre bare Jan, men alle som 

jobber ved kulturhuset; Frøya skal ha et godt og bredt kinotilbud. 

Dette har vi lyktes med. Besøkstallet på slutten av året viser en liten nedgang, men dette var ikke 

uventet da kurven viser det samme på landsbasis. 

Frøya kino hadde i 2017 209 forestillinger, 5 125 besøkende, en omsetning på kr. 585 515, et 

snittbesøk på 25 personer fordelt på 94 filmer.   

Frøya Frivilligsentral 
Frøya Frivilligsentral har hele Frøya kommune som sitt virkeområde. Formålet er å 
stimulere til økt frivillig innsats gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som 
styrker det sosiale nettverket og øker livskvaliteten til mennesker i nærmiljøet. Sentralen 
skal også fokusere på ressurser og nettverksbygging mellom enkeltbrukere, frivillige 
lag/foreninger og offentlig sektor.  
Gjennom året er har det vært mange ulike aktiviteter, og rekruttering av frivillige har vært 
et satsingsområde i 2016. Dette arbeidet er viktig også framover. Frøya frivilligsentral har 
over tid utviklet seg til å bli en møteplass for folk i ulike aldre. Lokalene leies ofte ut til lag 
og foreninger.  
Styret i frivilligsentralen ble avviklet ved årsmøtet 2017. Styret og daglig leder så det var 
en uhensiktsmessig organisering med både eget styre og underlagt virksomheten kultur og 
idrett. Frivilligsentralen ligger nå under virksomheten kultur og idrett. 
  
Av arrangement og tiltak kan nevnes: 

 Eldrekafé, bingo og allsang månedlig med godt oppmøte 

 Hver lørdag er det språkkafè i samarbeid med biblioteket hvor språk og 
kulturutveksling er i fokus   

 Temamøter i samarbeid sammen med Kreftforeningen 

 Samarbeid med helse- og omsorgstjenesten om pårørendeskole for pårørende til 
personer med demens og demensvennlig samfunn 

 «Sommerøya» for unge - en uke aktivitetsferie på Sula leirskole. Dette var mulig å 
gjennomføre ved hjelp av midler fra Wold stiftelse 

 Sommerjobb for ungdom gjennom Frøya kommune 

 Fast årlig arrangement første søndag i advent med nissemarsj hvor det serveres 
grøt på sentralen etterpå  

 Vareutkjøring og andre praktiske oppgaver for eldre hjemmeboende  
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 «Ruskengruppe» 

 Deltakelse i TV aksjonen 

 «Åpen frivilligkafe» flere dager i uka hvor den som vil kan ta kontakt for å be om 
hjelp, spørre om råd, registrere seg som frivillig eller bare komme innom for en 
koppe kaffe og prat 

 Administrerer ordningen «Trygt hjem for en 50 lapp», «Ut og hjem for en 100 
lapp» og «Den kulturelle spaserstokken» 

 I samarbeid med Nav gir også frivilligsentralen mennesker mulighet for 
arbeidspraksis, og med Kriminalomsorgen i forhold til avtjening av samfunnsstraff 

 Matutlevering i samarbeid med Rema 1000. Dette benyttes både av kommunens 
innbyggere og de ulike tjenestene som er i kontakt med personer i målgruppa  

 Pepperkakeøya i samarbeid med skolene. 

 Julebord med den kulturelle spaserstokken i samarbeid med FFK senter. 

 Julebord for de frivillige som har vært med på diverse arrangement i regi av 
frivilligsentralen. 

 

Frøya folkebibliotek 
I 2017 var biblioteket fokusert på barn og ungdoms litteratur. Bibliotek kjøpte mange faktabøker 
for barn i temaer som barn og ungdom har stor interesse av. Samtidig hadde vi arrangementer for 
barn og ungdommer som. lesestund minst 1 gant per måned, forfatter besøk –  kjente tegner og 
forfatter Reidar Kjelsen, morsmåls dag, Nordisk bibliotekuke, poesis alm – kurs for ungdommer, og 
2 forskjellige lesekampanje: sommerles og vårt eget prosjekt på kommunal nivå: med kinobilletter 
og billetter til svømmehallen som premie for vinnere. Vi beholder også disse 2 lesekampanjene i 
2018 og prøver samtidig å gjøre dem mere kjent. 
Statistikker for 2017: utlån med fornyelser og med e-boker: 29 213 (bare e-bøker 421). Antall 
aktive lånere: 1 083. Besøk: 35 291. Antall deltagerne på arrangementer: 2 355 inkludert både 
engangsarrangementer og faste, som sjakk, språkkafe, høytlesing og andre.  
I 2018 blir vi mer fokusert på voksne lesere. Vi kjøper inn spesielt bøker for voksne, både 
skjønnlitteratur og faktabøker. Vi har også rekke av arrangementer for voksne brukere, for eks. 
Litteratur fra verden, kurs 24 offentlige ting, bokring, språkkafe for voksne, bokprat. 
 

Frøyahallene 

2017 har for Frøyahallene vært et spennende år etter vi ved årsskiftet kunne ta i bruk en ombygd 

flerbrukshall og nybygd basishall. 

Aktiviteten i hallene er formidabel og vi har en snittutleie pr uke på ca 130 timer + kamper i 

helgene i sesongen fra september til april. Ca 70 av timene er i basishallen. 

Det har også blitt populært å feire bursdag i basishallen. Da har vi laget et opplegg hvor man kan 

leie basishallen med instruktør og så kantine etterpå. 

Vi startet også et samarbeid med St. Olavs hospital og NTNU som heter PlayPulse. Vi har rigget om 

det gamle driftskontoret i Frøyahallen til et sprekt rom med 8 spinning sykler som er koblet opp 

mot et dataspill. Der må man sykle for å klare å være med å spille. Dette er et forskningsprosjekt 

for å få inaktiv ungdom til å få lyst til å trene. Dette har utviklet seg til også å fatte interesse hos en 

del voksne som nå også prøver seg. 

Svømmehallen er som vanlig godt besøkt. Vi har i tillegg startet en grundig gjennomgang av 

tilstanden på svømmehallen med fokus på universell utforming. Dette arbeidet fortsetter i 2018. 

BUA – Barn-Ungdom-Aktivitet. Der har det blitt litt mer utlån, men vi er ikke fornøyd med 

aktiviteten så det jobbes med hvordan vi skal nå ut til folket med tilbudet. Vi skal blant annet lage 
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en reklamefilm og kinoreklame i starten av 2018.  

Vi har også investert i digital reklame og infoskjermer i Frøyahallen. I påvente etter anbefaling fra 

leverandør på den nyeste teknologien innenfor feltet så ble dette bestilt på tampen av året så 

monteringen vil skje i starten av 2018.  

Amfiet, kafeteriaen og møterommene brukes aktivt hver dag av skolene, barnehagene, 

ungdomsbasen og andre eksterne leietakere. 

 

 

 
 

Tekst til kortversjon, hva er av interesse for innbyggeren, maks 150 ord per tjeneste: 

Lager 2 sider til kortversjonen.  

 
Bilder til kortversjon, uredigert Husk tillatelse og opphavsrett. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1269    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1270    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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