
      
 

 

  
 
Til naboer, berørte parter,  
offentlige og private høringsinstanser 
 
 
 
Deres ref.:    Vår ref.: 1842/LN     29.05.2019 
 
 
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR REGULERINGSPLAN  
FOR HOTELL FRØYA GNR/BNR 21/202 m. fl., FRØYA KOMMUNE 
 
 
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 
Gjeldende reguleringsplan er «Reguleringsplan for Sistranda, Sentrum sør, Frøya kommune», 
ikrafttredelsesdato 25.09.2007.  
Planområdet for ny reguleringsplan er avgrenset som vist på kartutsnitt i vedlegg 1 og er på ca. 5,4 dekar. 
 
Det tas forbehold om behov av justeringer av planområdet samt navn på planen da denne 
reguleringsprosessen løper parallelt med offentlig planprosess og utarbeidelse av ny Sentrumsplan for 
Sistranda.  
 
Planområdet som det nå varsles om er i dag regulert til forretning/kontor, kjøreveg, gang- og sykkelveg, 
parkering og park. Se illustrasjoner i vedlegg 1.  
Det tas forbehold om at det ved en evt. utvidelse av planområdet vil det være behov for å endre og justere 
andre arealformål som ligger utenfor planområdet som nå varsles. 
 
Kommunen har i brev 24.04.19 avgjort at saken ikke faller in under forskrift om konsekvensutredning. 
 
Hensikten med ny plan 
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. Lokaliseringen og virksomheten er en viktig del av Sistranda sentrum og sentral 
møteplattform for andre virksomheter og aktiviteter i Frøya kommune.  
 
Eksisterende bygning og eiendom gnr/bnr 21/202 ligger på delområde F2 i gjeldende reguleringsplan, og er 
regulert til Forretning/kontor. Målet er å få en framtidsrettet og robust plan for tomta og sentrumsområdet. 
Aktuelle arealformål i ny plan vil være Bolig/forretning/kontor, Kjøreveg, Parkering, Gang-/sykkelveg, Annen 
veigrunn. Eksisterende adkomst til/fra Nordfrøyveien (nord for bussholdeplassen) vil også tegnes inn. 
 
 
Vi ønsker innspill på evt. temaer som bør belyses og vurderes i det videre planarbeidet.  
 



 

 
                                 

Forslagsstiller og grunneier 
Forslagsstiller er Bekken Eiendom AS. 
Øystein Thommesen AS er plankonsulent. 
 
 
Informasjon og medvirkning 
Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Etter 
at frist for innspill er utløpt, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt Frøya kommune for 
behandling. Etter første gangs behandling i kommunen vil saken bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli 
anledning til å komme med merknader før videre politisk behandling. 
 
Forslagstiller vil avholde et informasjonsmøte i varslingsperioden. 
Møtested: Hotell Frøya. Møtedato: Torsdag den 13 juni. Møtetid: kl. 17.30.-18.30. 
 
Ved spørsmål ta kontakt med plankonsulent Linda Nermark på e-post ln@arkitekt-thommesen.no eller  
på tlf. 73 50 00 86. 
 
Varslingsdokumenter og offentlige dokumenter vil finnes tilgjengelige på kommunen sin hjemmeside: 
https://www.froya.kommune.no/tjenester/politikk/kunngjoringer/ . 
Dokumentene vil også finnes tilgjengelige på https://arkitekt-thommesen.no/kunngjoringer/ . 
 
Merknader til varsel om oppstart 
Innspill til planarbeidet sendes på e-post til firmapost@arkitekt-thommesen.no eller per post til 
Kjøpmannsgata 17, 7013 Trondheim, innen 11.07.2019. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 
 
 
Linda Nermark 
Plankonsulent/Master i arkitektur 



 

 
                                 

Vedlegg 1  

 

 
Illustrasjon: Orienteringskart, planområdets beliggenhet her vist med sort. 
(Kilde: Kartløsning Frøya kommune) 
 

 
Illustrasjon: Gjeldende Kommuneplan, Frøya kommune  
(Kilde: Kartløsning Frøya kommune) 

 



 

 
                                 

 
Illustrasjon: Gjeldende Kommunedelplan, Frøya kommune  
(Kilde: Kartløsning Frøya kommune) 
 

  
Illustrasjon: Gjeldende reguleringsplan for Sistranda sentrum med forslag til  
planområde markert med rødt (Kilde: Kartløsning Frøya kommune). 



 

 
                                 

 
Illustrasjon: Forslag til Planområde for ny plan her vist med stiplet sort. Planavgrensningen er 
foreløpig i hovedsak lagt i eiendomsgrense samt aktuelle formålsgrenser. 
(Kilde: Kartløsning Frøya kommune). 



 

 
                                 

 
Illustrasjon: Forslag til Planavgrensning for ny plan her vist med rødt. Innenfor avgrensning vises 
her dagens arealformål i gjeldende reguleringsplan for Sistranda sentrum som vil berøres av ny 
plan for gnr/bnr 21/202 (Kilde: Kartløsning Frøya kommune). 

 


