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Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra ordfører og rådmannen - sak fra forrige møte
Orientering fra ordfører og rådmann
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/290 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på de mottatte varsler.

Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
Varsler kontrollutvalget har mottatt.

Møtedato
03.05.2018

Saknr
19/18

Orientering fra ordfører og rådmannen - sak fra forrige møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/5 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen. Rådmannens svar
vedlegges kontrollutvalgets svar til de som har henvendt seg til kontrollutvalget.

Vedlegg
Til alle politikere i Frosta[1359].pdf
Tilsvar Toril Nåvik.pdf
Fradeling av to tomter i 100-meterssonen i Småland.pdf
Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
Bakgrunn for saken
Ved behandling av sak 12/18 "Orientering fra ordfører og rådmannen" fattet kontrollutvalget i
møte den 26.04.18 slikt vedtak:
1. "Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen. Rådmannens svar
vedlegges kontrollutvalgets svar til de som har henvendt seg til kontrollutvalget.
3. Kontrollutvalget vil avholde et ekstraordinært møte den 3.5.18 for nærmere diskusjon
av saken. Brev til politikerne i Frosta kommune sendes medlemmene."
De angitte brev følger som vedlegg til saken.
Kontrollutvalget har mottatt orienteringene fra ordfører og rådmann. Vedleggene fra sak
12/18 vedlegges også for ordens skyld.

Saksutredning
Sak vedr. fradeling av 2 hyttetomter på Småland, jf. Planutvalgets sak 2/18, har fått en del
omtale i TrønderAvisa. Kontrollutvalget har også mottatt henvendelse fra 2 av naboene i det
angjeldende området, se vedlegg.
Kontrollutvalget har på denne bakgrunn anmodet ordføreren og rådmannen om en
orientering om saken. Det er særlig 3 forhold som kontrollutvalget ønsker berørt:
1. Hvordan sikres kunnskap om de gjeldende reguleringsplaner og disses grenser?
2. Er den inntegnede vernesonen fastsatt av kulturminnemyndigheten? I så fall - har
kulturminnemyndigheten truffet vedtak hvor deler av båndleggingen oppheves?
3. Hva er gjort/gjøres for å sikre gode rutiner og prosesser knyttet til plan og
bygningssaker som ikke forårsaker unødig støy?
Dersom ordfører og/eller rådmannen mener at også annen informasjon vil være relevant for
kontrollutvalget, ber en også om denne.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget skal ikke utføre saksbehandling, herunder treffe vedtak, på rådmannens
ansvarsområdet. Kontrollutvalgets rolle og mandat i denne sammenheng er å påse at lovverk
og kommunale vedtak blir etterlevd, og at saksbehandlingen skjer i samsvar med alle faglige
krav.
Kontrollutvalget har derfor en viktig funksjon mht. til utviklingen i publikums tillit til den
kommunale forvaltning og derved mht. utviklingen i kommunens omdømme.

Til alle politikere i kommunestyret på Frosta.
Angående fradeling av tomter i Kransarvika.
Høsten 2016 fikk jeg et rekommandert brev om nabovarsel angående fradeling av tomter. Dro
da straks til kommunehuset og varslet at dette hadde jeg innvendinger mot.
• Blant annet hadde vi pumpehus på denne tomta, likeså at det lå mange vannledninger til
hyttene der. 7 hytter boret etter vann på 70-tallet, slik at de ordnet seg et eget vassverk. Fikk
beskjed av saksbehandler om at det skulle ordne seg ved at pumpehuset skulle komme
utenfor disse tomtene. Ble også fortalt at Johan Wanvik måtte få fradelt tomtene, da han var
i økonomiske vansker p.g.a at han hadde mistet jobben?
• Jeg lurte også på om at det virkelig gikk an å få fradelt ei tomt som lå nærmere sjøen enn
100 meter. Fikk da beskjed om at der var intet problem etter som det var gamle hytter der
som lå nærmere sjøen enn 100 meter.
• Nevnte også at det var gravhaug der.
Var også innom ordføreren og varaordføreren. De takket for at jeg hadde varslet fra om
pumpehuset, slik at det ikke skulle bli problemer i ettertid. Nevnte også 100-metersgrensa til
dem, og det virket som at de var inneforstått med at det var i orden..
Følte at det var ingen vits i å komme med protester, det var allerede bestemt at der skulle det
bli gitt tillatelse til hyttebygging.
Plutselig på en-to-tre er oppmålinga av tomtene gjort, uten at vi som nærmeste nabo var med.
Oppdager da at pumpehuset ligger innenfor på de nye tomtene. Det ble igjen gitt innvendinger
på dette. Ble da fortalt at det måtte fradeles slik, for at de nye hyttetomtene skulle få en
skikkelig avkjørsel og veg inn.
Datteren min tok over hytta i 2017, samtidig som vi solgte gården og en annen eiendom. Dette
hadde vi hjelp til. Personen som hjalp oss, syntes det var rart at Frosta kommune kunne
fradele tomt med slike heftelser. Vi nevnte dette for saksbehandler på Frosta, og han sa at det
var han ikke noe redd for.
Datteren min tok over alle henvendelser etter dette. De fikk i juni beskjed om at det ikke
skulle bygges noe foreløpig. Så, i august 2017, er det plutselig sprengt og lagt pukk og
grunnmasse til hyttene helt utpå kanten. Senere på høsten 2017 fikk jeg beskjed om at det var
gjort flere feil i denne saken. Og det siste nå er at det skal legges ut til høring, og at det vil bli
gitt dispensasjon til bygging.
I forbindelse med saker og behandling i Frosta kommune har jeg noen spørsmål:
1. Er det forskjellsbehandling i Frosta kommune?
2. Hvorfor har vi planer, lover og regler, når det virker som man ikke trenger å forholde seg til
dem?
3. Hvordan kan enkelte få fradeling av tomt på en-to-tre, selv om tomta har byggeforbud,
ligger nærmere enn 100 meter fra sjøen, og har gravhaug, mens andre må vente i flere år
fordi de venter til alle papirer er i orden
4. Hvordan kan oppmåling skje med et lite blunk, mens andre må vente i uker, måneder og
kanskje år?

5. Er det noe som ikke har foregått riktig her, med den hensikt at andre ikke skal rekke å
reagere og komme med protester?
6. Dersom opplysninger om feil saksbehandling i Kvitsandvika stemmer: Hvordan kan
kommunen gjøre feil til samme byggherre flere ganger, slik at de får igjennom bygging?
Samtidig; hvordan kan samme utbygger få kjøpe hyttetomter ved sjøen flere ganger, selv
om tomtene ligger innenfor 100m-sonen? Jfr. Kvitsandvika og Kransarvika.
7. Har enkelte mer påvirkningskraft over kommuneansatte og kommunestyret enn andre?
8. Hver av tomtene i strandkanten i Kransarvika er solgt for 600.000. Lenger opp i Risethhøgda ligger tomter til nesten samme pris. Hvordan kan hyttetomter så nært sjøen ha nesten
samme kjøpesum som de langt fra sjøen i samme område?
9. Hvordan kan utbygger få opplysning om planutvalgmøte og møte der (19/3-18), og ikke
berørt nabo, selv om saksbehandler i møte i januar 2018 lovte at de skulle bli opplyst om
all videre handling i saken?
10.Hvem har ansvar for å passe på at arbeidstaker gjør jobben rett?
11.Hvorfor ble ikke annonsen om offentlig høring lagt ut i Frostingen før påske 22.april, men
først 5.april? Dermed ble det kun 13 dagers høringsfrist, og ikke tre uker.
12.Hvordan kan utbygger legge ut hyttetomtene til salgs en time etter møte med kommunen
3.april, hvor både rådmann og ordfører var med? Har utbygger makt over både politikere
og kommuneansatte når han er så sikker på å vinne saken, at han legger ut tomtene?
Provoserende.
Saksbehandler i byggesaker skulle vært litt mer oppmerksom når det søkes om tomtefradeling
nærmere enn 100 meter fra sjøen, og sjekket om hva planene for området sa.
Mistenker at både selger og kjøper av tomtene var klar over byggeforbudet. I 2006 søkte
søster til selger og bror til kjøper om bygging her, men i planen da ble det satt byggeforbud..
Det virker som de som har kjøpt tomtene og skal bygge på dem, vet at om de bare begynner,
så går det igjennom på Frosta, for det har det gjort tidligere. På Frosta trenger du altså ikke
holde deg til lover og regler. Det er bare å starte opp. Lettere å få tilgivelse enn tillatelse?
• Nei. Politikerne må være tøffe nok til å stoppe dette hytteprosjektet, ellers så gir det signal
til andre om at det bare er å starte opp et prosjekt, selv om ikke tillatelse er gitt. Vise at på
Frosta gjelder planer, lover og regler som er lagt.
• Tomtene skulle aldri vært fradelt, så kommunen må ta det økonomiske ansvaret for dette.
Vise at om en feil blir gjort, og en oppdager det, så må en rette det opp.
• De som har startet opp med tilrettelegginga av hyttebygginga, må ta det økonomiske
ansvaret for det, og rydde opp etter seg. Frostastien går jo også forbi her.
• Frosta kommune må innrømme feil og ta konsekvensene av det. Rette opp og ta det
økonomiske ansvaret..
Saksbehandler skulle vært mer oppmerksom når han har gjort saksbehandlingsfeil hos
utbygger en gang, og ikke gjøre lignende feil på nytt.
Føler at i hele denne saken er det om å gjøre å få minst mulig offentliggjøring med korte
tidsfrister. Er det noe som skal presses gjennom uten at folk flest rekker å reagere?
Her skal det bygges samme hva folk flest mener.
Kan vi være kjent av at det hersker slike tilstander i Frosta kommune?
Frosta, 08.04.18

Toril Nåvik

Trude Nåvik/Henrik Sanden
Kjelsåsen
7633 Frosta
Frosta 15/4-18

Til Kontrollutvalget i Frosta kommune
v/Frode Revhaug

Fradeling av to tomter i 100-meterssonen i Småland
Vi ser i Trønderavisa at kontrollutvalget ikke har hatt henvendelser om, og derfor heller ikke har
tenkt å behandle saken om fradelingen av to tomter i Småland, omtalt i Trønderavisa og
Frostingen.
Vi ønsker at kontrollutvalget ser på rutiner for saksbehandling, og gjerne systemer innad i
kommuneadministrasjonen, samt hva som konkret har skjedd i denne saken.
Vi ser at du har fått kopi av sakspapirene i desember 2017, og selv om det på enkelte skriv fra
kommunen står svar på forespørsel, er ikke alle spørsmålene i skriv besvart, eller misvisende svar
er gitt. Allerede i vedlegg V-03-3 blir kommunen spurt om reguleringsplan for området. I vårt skriv,
V-15-1 og -2, har vi tatt med spørsmål i forhold til hyttebygging i 100-meterssonen der vi henviser
til kommuneplanens arealdel pkt 5.1. Denne henvendelsen fikk vi forøvrig ikke svar på i det hele
tatt, så til slutt måtte vi møte opp på kommunehuset for å få svar muntlig, svar som vi etter å ha
lest Trønderavisa nå er blitt i tvil om var riktige.
Det er gitt så mange innspill, helt fra nabovarsel i oktober 2016, som burde ha ført til en grundigere
undersøkelse av faktiske forhold, samt gjeldende lover og regler. Istedenfor blir det gitt
opplysninger om at alt er i orden, og alle våre og andre impliserte parters retter er tatt vare på.
Som du vil se av sakspapirene fra desember viser kartet V-16-02 feltet som er satt av til bevaring,
mens kartet til sakspapirene til høring er det tegnet over, men har samme vedleggsnummer. Da vi
spurte om dette bevaringsfeltet tidligere, fikk vi til svar at nyere beregninger hadde innskrenket
bevaringsområdet.
Da spurte om grensen for naturmangfold, V02-3, fikk vi igjen beskjed om at alt var avklart med
Roar Pettersen, selv om denne grensen går langt inn på tomtene som ble fradelt.
I tillegg er hastigheten i fradeling, godkjenning og oppmåling av en slik art at det er vanskelig i å tro
at ting er gjort i riktig rekkefølge. Saken kan følges i datoene for Delingstillatelse 21/12-16, 13/1-17
brev til oppmåler om at det kan måles opp, 16/1-17 er merkepinnene på plass, 19/1-18 sender
kartverket brev om at det er tinglyst.
Vi har selvsagt ikke mulighet til å få alle opplysninger, bl.a. er det avholdt flere møter som
sannsynligvis mangler referat (f.eks. 3/4-17), så derfor ber vi kontrollutvalget om å ettergå denne
saken grundig.

Mvh
Trude Nåvik og Henrik Sanden

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Frode Revhaug <frode.revhaug@online.no>
18. april 2018 19:21
Paul Ivar Stenstuen
Fwd: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland

God kveld Paul.
Det er fint om du kan legge inn e-post fra Henrik Sanden til kontrollutvalgets førstkommende møte også,
se under.
Det er naturlig at vi ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunen her også.
Frode
Med vennlig hilsen
Frode Revhaug
Mobil +47 48022000
Sendt fra min iPad
Videresendt melding:
Fra: Frode Revhaug <frode.revhaug@online.no <mailto:frode.revhaug@online.no>>
Dato: 18. april 2018 kl. 18:17:48 WEST
Til: Henrik Sanden <hsanden@outlook.com <mailto:hsanden@outlook.com>>
Emne: Re: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
Takk for e-post. Denne vil også bli tatt med i førstkommende Kontrollutvalgsmøte.
Med vennlig hilsen
Frode Revhaug
Mobil +47 48022000
Sendt fra min iPad
18. apr. 2018 kl. 15:38 skrev Henrik Sanden <hsanden@outlook.com <mailto:hsanden@outlook.com>>:
Her er også en e-post fra oss som vi ikke har fått svar på, og som kanskje bør være med i
kontrollutvalgets behandling.
Mvh

Trude Nåvik

Henrik Sanden

Videresendt melding:
Fra: Henrik Sanden <hsanden@outlook.com <mailto:hsanden@outlook.com>>
Emne: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
Dato: 25. mars 2018 kl. 23.24.42 CEST
Til: arne.ketil.auran@frosta.kommune.no <mailto:arne.ketil.auran@frosta.kommune.no>,
postmottak@frosta.kommune.no <mailto:postmottak@frosta.kommune.no>,
trine.haug@frosta.kommune.no <mailto:trine.haug@frosta.kommune.no>
Kopi: tore.tagseth@frosta.kommune.no <mailto:tore.tagseth@frosta.kommune.no>,
Halfdan.Jonsson@frosta.kommune.no <mailto:Halfdan.Jonsson@frosta.kommune.no>
Rådmann i Frosta kommune
Ser av protokoll for planutvalget av 19/3 at det skal legges ut til offentlig høring: dispensasjon byggetiltak
innenfor 100-metersbelte fra sjø og godkjent reguleringsplan med henvisning til PBL §12-11 ( referert
under). Så vidt vi kan se omhandler den behandling av forslag til reguleringsplan, ikke dispensasjon fra
reguleringsplanen mange år etter ferdigbehandling. Kan vi få en redegjørelse for hvordan dette henger
sammen?
Når legges den ev. ut, hvor, og når er fristen?
Samtidig ønsker vi å vite videre saksgang, ifølge fylkesmannen skal impliserte, herunder naboer gis egen
varsling om slike saker. Til opplysning har vi ikke mottatt slik varsling, dette til tross for at saksbehandler
Tore Tagseth og sektorleder Halfdan Jonsson i møte 9/1-18 lovte at vi skulle både få referat fra nevnte
møte 9/1, og fullstendig informasjon om videre utvikling i saken.
Etter purring 15/2 fikk vi vite at FK og FM hadde vært på befaring, og at vi heretter skulle få tilgang til all
brevkommunikasjon i saken.
19/3 purret vi igjen på saken, uten at vi har fått noe svar. Etter samtale med Fylkesmannen, fikk vi vite at
kommunen hadde vært i kontakt med dem og fått råd for videre behandling av saken.
Som nevnt har vi sett at Planutvalget har behandlet saken, og forsøker å få til en dispensasjon fra
reguleringsplanen og bygging i 100-metersonen. Vi mener at ut fra lovnader fra saksbehandler, skulle vi
ha fått denne informasjonen.
Vi er meget misfornøyd med kommunens behandling av denne saken. Det skulle ikke være nødvendig at
privatpersoner i Frosta kommune skal måtte drive «etterforskning» i saker som kommunens
representant har lovet å holde oss oppdatert på. Tvert i mot virker det som kommunen prøver å gå så
stille i dørene med denne saken at vi ikke skulle oppdage at det var gitt dispensasjon før det var for sent?
Vi håper at kommunen tenker på å gjøre det riktige i forhold til lover og regler samt det beste for alle
kommunens innbyggere, og at det ikke ligger økonomiske grunner bak dispensasjonssøknaden fra en
gjeldende reguleringsplan.
Kan vi få en få en tilfredsstillende forklaring på ovennevnte spørsmål/tanker, helst før saken er avgjort?

Mvh
Trude Nåvik og Henrik Sanden

§ 12-11.Behandling av private reguleringsplanforslag
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og
senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om
forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og
behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative
forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal
forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med
kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt
kommunestyret.

Orientering fra ordfører og rådmann
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
21/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/5 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ser med stor bekymring på risikoen for svekket omdømme for kommunen
som følge av de siste oppslag i pressen.
Ikke trykte vedlegg
1. Kommunestyrets sak 39/17
2. Kontrollutvalgets sak 13/17

Saksutredning
I lys av de siste oppslag om Frosta kommune i Trønder Avisa ønsker kontrollutvalget at det
pånytt settes opp sak om plan og byggesaksprosesser på sakslisten til utvalget.
Kontrollutvalget har derfor bedt om en orientering fra ordfører og rådmann knyttet til
saksbehandling, saksgang og prosesser knyttet til plan og byggesak.
I forbindelse med orienteringene bør det særlig gis svar på:
1. Er sakene korrekt gjengitt i media slik ordfører og rådmann ser det?
2. Hvordan ser ordfører og rådmann på denne type oppslag?
3. Har oppslagene medført endringer i saksgang og prosess for plan og byggesak.
Orienteringen vil bli gitt i møte.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Oppslag av den typen en har sett den senere tid medfører risiko for svekket omdømme for
kommunen.
Kontrollutvalget har tidligere understreket betydningen av at det sikres gode prosesser mht.
plan og byggesak mv. I dette ligger det at alle lovens og de faglige krav må etterleves. Iht.
kravet om forsvarlige saksutredninger skal alle relevante saksopplysninger være tilført
saken, både de for og de mot. Administrasjonens faglige integritet må derfor understrekes og
respekteres.
Kontrollutvalget fører ikke tilsyn med kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke plikt til å gjøre
kommunestyret oppmerksom på at kommunestyret er ferd med eller har truffet vedtak i strid
med loven, men utvalget kan.
En forventer at en del av informasjonen som vil bli gitt vil kunne være unntatt offentlighet. I så
fall vil møtet bli lukket under denne delen.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
22/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/290 - 1

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Skulle kontrollutvalget ønske å treffe et vedtak
vedrørende tema som tas opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
03.05.2018

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/290 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokoll fra dagens møte vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Saknr
23/18

