
OPPSTART AV PLANARBEID

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 og varsles 
oppstart av arbeid for reguleringsplan for Hotell Frøya 
gnr/bnr 21/202 m. fl .,Frøya kommune. 

Planområdet som det nå varsles om er i dag regulert til 
forretning/kontor, kjøreveg, gang- og sykkelveg, parkering 
og park og har et areal på ca 5,4 dekar. daa.  Gjeldende 
reguleringsplan er «Reguleringsplan for Sistranda, 
Sentrum sør, Frøya kommune», ikrafttredelsesdato 
25.09.2007.

Hensikten med planen er utvidelse av Hotell Frøya sin 
hotell- og restaurant virksomhet på Sistranda, Frøya 
kommune. Hotellet har i dag et behov av å få utvidet areal 
og bruk av dagens lokaler samt muligheter å få utvidet selve 
markedsandelen for hotell- og konferansevirksomheten. 
En utvidelse for å dekke behovet og etterspørsel på 
større lokaler vil kunne sikre så vel dagens som framtidig 
virksomhet . Forslagstiller planlegger en omorganisering 
av dagens bruk av eksisterende lokaler, samt et nytt 
tilbygg med parkeringskjeller mot torget.

Det tas forbehold om behov av justeringer av arealformål 
og evt. utvidelse av planavgrensning samt endring 
av plannavn i det videre planarbeidet fram til off entlig 
utleggelse av komplett planforslag, grunnet parallell 
kommunal prosess med ny Sentrumsplan for Sistranda.

Kommunen har i brev av 24.04.19 avgjort at saken ikke 
faller inn under forskrift om konsekvensutredning. 

Forslagsstiller er Bekken Eiendom AS.
Øystein Thommesen AS er plankonsulent. 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. For ytterligere 
opplysninger om planarbeidet vises det til informasjon på 
nettsiden www.arkitekt-thommesen.no og til 
Øystein Thommesen AS med tlf. 73 50 00 80. 
Forslagstiller vil avholde et informasjonsmøte i 
varslingsperioden. Møtested: Hotell Frøya. Møtedato: 
Torsdag den 13 juni. Møtetid: kl. 17.30.-18.30.

Off entlige dokumenter i saken vil fi nnes tilgjengelige 
på kommunen sin hjemmeside: https://www.froya.
kommune.no/tjenester/politikk/kunngjoringer/ .
Innspill til planarbeidet sendes på e-post til 
fi rmapost@arkitekt-thommesen eller per post til 
Øystein Thommesen AS, Kjøpmannsgata 17, 
7013 Trondheim, innen 11.07.2019


