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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Frode Revhaug
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Følgende varamedlemmer møtte:
Tore Moksnes
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Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Arne Ketil Auran, Arkivleder Tove R. Bratsvedal

Merknader: Innkalling og sakliste ble godkjent. Jan Lutdal og Torun Nesse ble valgt til å
underskrive protokollen sammen med ordfører.
Frode Olsen trekker sin interpellasjon FO 2/16.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de arkene vi har signert i møteboka er i
samsvar med det som ble vedtatt i møtet.
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Spørsmål fra kommunestyrerepresentantene:
Spørsmål fra Frode Olsen:
I dag skal KO behandle sak PS 15/16, Oppfølging av avløpsanlegg Manneset - Konkretisering av
plan for prosjektering og utbygging for utvidet utslippstillatelse. I saksvedlegget er det en oversikt
som i grove trekk sier noe om tilstanden til alle avløpsanleggene i kommunen. Som ikke fagkyndig
på området er det imidlertid vanskelig å gjøre seg opp en mening om hvor krevende situasjonen

faktisk er, men det er ingen tvil om at det er kostnadskrevende å utbedre nevnte avvik.
Jeg har to spørsmål til rådmannen angående dette;
- er det flere av avløpsanleggene i kommunen som har en kritisk tilstand som krever en større
utbedring i nær framtid?
- kan rådmannen komme med et estimat på hvor mye det vil koste å få kommunens avløpsanlegg i en
teknisk orden som tilfredsstiller krav og forskrifter?
Rådmannen svarte.

Er det flere av avløpsanleggene i kommunen som har en kritisk tilstand som krever en
større utbedring i nær framtid ?
Kritisk tilstand er her tolket som åpne avvik enten fra tilsynsmyndighet, i forhold til lov og
forskriftskrav eller vernerunder. Anleggene Manneset og Mostad er utelatt (jf. separate saker for
disse).

Åtlo
Det foreligger flere brudd på utslippstillatelsen.
1.

2.
3.

Det er tilkoblet langt flere personekvivalenter (pe) enn det det teknisk anlegget er dimensjonert.
Slamavskilleren er bygd vesentlig mindre enn utslippstillatelsen fra 1981 gir mulighet for (230 av 460
pe).
Anlegget mangler pumpetilrettelegging slik at slamavskiller fylles med sjøvann under stor flo mv.
Sjøledning er for kort (200 m) i henhold til krav i utslippstillatelsen og utslippet ligger på 10 meter og
ikke 15 meter som tillatelsen krever. Utslippet vil da ikke innlagres i vannmassene, men bryte
overflata, spesielt på den mest risikable tida på ettersommeren og på ettervinteren. Folk mv. vil da
kunne eksponeres for kloakken både på sjøen og ikke minst i fjæra når overflatevannet presses mot
land under sørvestlige – nordøstlige vindretninger.

Norconsult har på oppdrag fra Frosta kommune utredet og kostnadsberegnet alternative løsninger
høsten 2015 i henhold til rammene gitt i eksisterende utslippstillatelsen og hovedplan for avløp, jf.
Oppdragsrapport 51563512 av 17.11.2015. Det anbefalte alternativet for oppgradering (alt. 1) i
kort og langsiktig økonomisk perspektiv har en anleggskostnad på kr 925.000. I tillegg kommer
kostnader med SINTEF-rapport eller tilsvarende mv. som ledd i ny utslippssøknad osv. slik at
totalbeløpet vil nærme seg kr 1. mill.

Brenne
Det ligger et åpent avvik fra Mattilsynet til Frosta kommune med hensyn på sikring av nedslagsfeltet
til råvannet og råvannskilden for Frosta Vassverk. Avviket er delvis lukket, men gjenstående del er
relativt sentral da området er nært inntaket til vassverkets renseanlegg. Eiendommen skal
avkloakkeres gjennom avgreining med utløp til Lillevik avløpsanlegg. Det er lagt rør sammen Frosta
Vassverks drikkevannsledning fram til Brennesbukta. Det mangler pumpesump og hus til
pumpestasjonen slik at det blir mulighet for tilkobling av avløpene fra boligmassen på den aktuelle
eiendommen.
Bratsvedal
Det er store utfordringer med innlekking av overvann til anlegget og derav redusert rensekapasitet i
perioder. Anlegget er opprinnelig privat bygd og overtatt av Frosta kommune før det ble samordnet
med avsiget fra Breivika slamlaguner.

Elverhaug
Det er i perioder med stor innlekking av overvann og sprukket kloakkrør mv |og derav flere
hendelser med for lav pumpekapasitet (2 stk.) og kloakk til åpent overløp i utløpet av
Loktubekken/fjæra.

Ådalen
Det er uløste utfordringer med både for lav kapasitet i overvannsanlegget og ansvarsfordelingen til
anlegget. Det er i tillegg under planlegging et nytt større hyttefelt i området som har behov for
avløpsordning.

Alle større avløpsanlegg - Kvalitetssikring og tilsyn
Det er krav om dokumentert kvalitetssikring av eksisterende felles private (7 stk.) og offentlige (13
stk.) avløpsanlegg og resipientene for utslipp fra disse anleggene. Slik kvalitetssikring og tilsyn er
ikke utført på noen av anleggene og følgelig foreligger da heller ikke rutine(r) for det, jf. tiltak i
hovedplan for avløp sin vedtatte handlingsplan. Det foreligger åpne avvik etter tidligere tilsyn fra
eksterne myndigheter, jf. Hovedplan for avløp mv.
Kvalitetssikringen innebærer:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Rutinemessig prøvetaking herunder også volummåling i inntaket til slamavskillerne.
Rutinemessig prøvetaking av avløpet som går til sjøledningen.
a) Sammen med resultatet fra pkt. 1 dokumenterer det rensegraden.
b) Indikerer inntrenging av overvann m.m.
Tilsyn på sjøledningene,
Sjekk av selvrenseeffekt i rør fra alle anlegg.
Merking av utslippslokaliteter, skilting av sjøledninger, innmelding av lokaliteter til Kystverket.
Tilsyn på utslippets effekt på resipienten på utslippslokaliteten.

Alle mindre private avløpsanlegg - Tilsyn
Kommunene har ansvar for tilsyn på private avløpsanlegg herunder både separate avløpsanlegg og
fellesanlegg. Ved siste hovedplan prosess i 2005 hadde Frosta kommune 401 registrerte
separatanlegg hvorav 370 var infiltrasjonsanlegg eller anlegg med direkte åpne utslipp til sjø og
vassdrag. Tilsyn er ikke utført på noen anlegg og følgelig foreligger da heller ikke rutine(r) med
hensyn på dette ansvarsområdet.

Kan rådmannen komme med et estimat på hvor mye det vil koste å få kommunens
avløpsanlegg i en teknisk orden som tilfredsstiller krav og forskrifter ??

Det er stor usikkerhet med hensyn på kostnadsestimatene som på kort varsel er mulig å
beregne. Anleggene Manneset og Mostad er utelatt (jf. separate saker for disse).
Kostnadene med utbedring av de til nå kjente kritiske anleggene anslås til å beløpe seg
til i overkant av kr 3 mill.

PS 12/16 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016
Orienteringer fra ordfører:
 Videokonferanse med fylkesmann, referert i sak 14/14.
 Stjørdal næringsforum avd. Frosta er etablert 1.2. Komite utvikling deltok på frokostmøtet,
Gustav Myraunet valgt til leder.
 1. møte med Levanger og Verdal 2. feb. forhandlingsutvalgene. Hvordan jobber vi fremover,
hva vil man ha med i en intensjonsavtale.
 2. møte med Levanger og Verdal 1.3.16.
 Har hatt 2 møter sammen med Stjørdal. 16.2.
 16.2.16 møte med Trøndelag forskning og utvikling ang 0-alternativet.
 Felles politiråd i VR Selbu. Politimester Moe deltok, info om politireformen og utvikling av
politiet, strategiske prioriteringer og samkjøring med kommunale tiltak, beredskap, info fra
lensmannskontorene og hver kommune.
 Innherred Legevakt IKS 23. Feb. Referat og orientering av drift, godkjenning årsregnskap,
årsberetning og revisjonsberetning.
Fremtidig legevaktlokalisasjon, legevakt flytter ut av sykehuset og inn i det nye
kombinasjonsbygget ved akuttmottaket. Dette medfører en økning i kostnad for alle
kommunene. Kommer egen sak på dette i hvert KO.

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 3/16 Orienteringer fra ordfører
RS 4/16 Orientering Værnesregionen
RS 5/16 Forkynning av rettsbok

PS 13/16 Årsrapport fra AMU 2015
Behandling i Formannskapet - 16.02.2016
Torun Nesse ble funnet inhabil i saken jfr. Forvaltningsloven § 6e og fratrådte under behandlingen.

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 01.03.16:
Fremlagte årsrapport fra AMU for 2015 vedtas.

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016
Torun Nesse er inhabil i saken jfr. Forvaltningsloven § 6 og fratrådte under behandlinga av saken.
Selmar Greistad tiltrådte under behandling av saken.

Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Fremlagte årsrapport fra AMU for 2015 vedtas.

PS 14/16 Klage på Kommunestyrets vedtak i sak 74/15 3.11.15
Behandling i Formannskapet - 16.02.2016

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 01.03.16:
Da det i klagen ikke fremkommer ny informasjon av betydning for grunnlaget for tidligere vedtak,
tas klagen ikke til følge. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak i saken
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016
Tore Moksnes ba om at hans habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6 a.
Moksnes ble funnet inhabil og fratrådte under behandlingen. Stig M.Holmen tiltrådte under
behandling av saken.
Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:
Da det i klagen ikke fremkommer ny informasjon av betydning for grunnlaget for tidligere vedtak,
tas klagen ikke til følge. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak i saken
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

PS 15/16 Oppfølging av avløpsanlegg Manneset - Konkretisering av plan for
prosjektering og utbygging av utvidet utslippstilatelse
Behandling i Formannskapet - 16.02.2016

Vedtak
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyre 01.03.2016:
Følgende prioriteres iverksatt for fortsatt å kunne ha mulighet til å innvilge fradelings- og
byggesøknader i sentrum/Manneset ut fra avløpsmessige forhold i perioden 2016-2017:
1.
Prosjektering og gjennomgang for utvidet utslippstillatelse på anlegget Manneset
gjennomføres i 2016 innenfor vedtatt ramme på 1,0 mill.
2.
Kvalitetssikring, tilsyn/internkontroll med anlegget/resipienten gjennomføres parallelt
med prosjektering, for å avdekke eventuelle nye avvik som kan følges opp til
utbedring/sammen med utbygging for utvidet utslipp
3.
Økt tømmefrekvens og andre midlertidige tiltak med effekt vurderes gjennomført for å
opprettholde høyest mulig virkegrad/kapasitet (p.e.) på anlegget inntil utvidet
kapasitet er etablert.
4.
Utbygging av utvidet kapasitet gjennomføres og prioriteres innenfor
investeringsrammen for 2017 som fastsettes ved budsjettprosess høsten
2016/selvkostberegning av avløpsperioden. Anbudsprosess iverksettes allerede i 2016
dersom prosjektering er sluttført.
5.
Med en slik ansvarlig forpliktende plan for å utvide utslippstillatelsen for Manneset,
jfr. forurensningsforskriftens kapittel 13, gis det rom for igjen å åpne for ny fradeling
og nye byggetillatelser, i perioden 2016-2017 til utvidet kapasitet er etablert. Denne
praksis iverksettes umiddelbart av rådmannen etter vedtak.
6.
I etterkant av at arealdelen er sluttbehandlet i 2016, prioriteres Hovedplan for avløp
rullert, herunder behandle og klargjøre oppfølgingsprioritet på samlede avvik
beskrevet bl.a. i Vedlegg Nr. 2 i saken. Denne prioritet tas inn ved revidering av
Frosta kommunes planstrategi.
7.
Kommunestyrets vedtak oversendes fylkesmannen til orientering

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016
Forslag fra Johan Petter Skogseth:

Tillegg pkt 2:
Herunder gjennomføre undersøkelser av innlagringskapasiteten i resipient innen 30.04.16 og vannkvalitet ved badestrand Mannesset innen 30.04.16.

Vedtak
Formannskapets innstilling samt Skogseths tilleggsforslag i møtet enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Følgende prioriteres iverksatt for fortsatt å kunne ha mulighet til å innvilge fradelings- og
byggesøknader i sentrum/Manneset ut fra avløpsmessige forhold i perioden 2016-2017:
1.

Prosjektering og gjennomgang for utvidet utslippstillatelse på anlegget Manneset
gjennomføres i 2016 innenfor vedtatt ramme på 1,0 mill.

2.

Kvalitetssikring, tilsyn/internkontroll med anlegget/resipienten gjennomføres parallelt med
prosjektering, for å avdekke eventuelle nye avvik som kan følges opp til utbedring/sammen
med utbygging for utvidet utslipp.
Herunder gjennomføre undersøkelser av innlagringskapasiteten i resipient innen 30.04.16 og
vann-kvalitet ved badestrand Mannesset innen 30.04.16.

3.

Økt tømmefrekvens og andre midlertidige tiltak med effekt vurderes gjennomført for å
opprettholde høyest mulig virkegrad/kapasitet (p.e.) på anlegget inntil utvidet kapasitet er
etablert.
Utbygging av utvidet kapasitet gjennomføres og prioriteres innenfor investeringsrammen for
2017 som fastsettes ved budsjettprosess høsten 2016/selvkostberegning av avløpsperioden.
Anbudsprosess iverksettes allerede i 2016 dersom prosjektering er sluttført.
Med en slik ansvarlig forpliktende plan for å utvide utslippstillatelsen for Manneset, jfr.
forurensningsforskriftens kapittel 13, gis det rom for igjen å åpne for ny fradeling og nye
byggetillatelser, i perioden 2016-2017 til utvidet kapasitet er etablert. Denne praksis
iverksettes umiddelbart av rådmannen etter vedtak.
I etterkant av at arealdelen er sluttbehandlet i 2016, prioriteres Hovedplan for avløp rullert,
herunder behandle og klargjøre oppfølgingsprioritet på samlede avvik beskrevet bl.a. i
Vedlegg Nr. 2 i saken. Denne prioritet tas inn ved revidering av Frosta kommunes
planstrategi.
Kommunestyrets vedtak oversendes fylkesmannen til orientering.

4.
5.

6.

7.

PS 16/16 Adresseprosjektet - endring i prosjektbeskrivelse, ad-hoc-komite.
Rådmannens forslag til vedtak:
Komité utvikling overtar som styringsgruppe for adresseringsprosjektet med samme mandat som den av
kommunestyret tidligere nedsatte ad-hoc-komiteen. Det med begrunnelse i at Komite utvikling har
jevnlige møter og i sin helhet forankring i kommunestyret, jf. sak 5/16.

Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Komité utvikling overtar som styringsgruppe for adresseringsprosjektet med samme mandat som den av
kommunestyret tidligere nedsatte ad-hoc-komiteen. Det med begrunnelse i at Komite utvikling har
jevnlige møter og i sin helhet forankring i kommunestyret, jf. sak 5/16.

PS 17/16 Innkjøp av sykkel til organisasjonen Livsglede for eldre
Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016
På Frosta har foreningen «Livsglede for eldre» nå organisert en kronerulling for å få anskaffet to
spesialsykler som vil gjøre det mulig å gi bygdas eldregenerasjon flotte turer på bygda. Dette er
sykler med blant annet elektrisk hjelpedrift og diverse annet utstyr som gjør dem forholdsvis dyre i
innkjøp. Totalt er det snakk om ca 50000,- + mva pr.sykkel.
«Livsglede for eldre» har pr.26.februar samlet inn i overkant av 50000,- og det er et stort
engasjement på bygda for å i fellesskap få realisert disse syklene før det blir vår. De vil være til stor
glede for de som ikke har mulighet til å sykle eller gå lange turer selv og det vil uten tvil gi økt
livskvalitet for denne gruppen. Sett i et folkehelseperspektiv er dette et meget godt initiativ og med
bakgrunn i det vil jeg foreslå at Frosta kommune støtter dette med å gå til innkjøp av en slik sykkel;
Forslag til vedtak:
«Frosta kommune støtter initiativet til «Livsglede for eldre» ved å gå til innkjøp av en sykkel som
kan fritt disponeres av «Livsglede for eldre». Kostnaden er ca 50000,- + mva og finansieres med
midler fra disposisjonsfondet»
Anne Mille Røttereng ba om at hennes habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven §6. Hun ble funnet
inhabil og fratrådte under behandlingen av saken. Det var ikke innkalt varamedlem.
Vedtak
Olsens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Frosta kommune støtter initiativet til «Livsglede for eldre» ved å gå til innkjøp av en sykkel som kan
fritt disponeres av «Livsglede for eldre». Kostnaden er ca 50000,- + mva og finansieres med midler
fra disposisjonsfondet.

FO 1/16 Interpellasjon til kommunestyremøtet 01.03.16 - Kantineløsning
samarbeid med dagligvarebutikker
Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016
Interpellasjon fra Stig Morten Skjæran:
Det er en økende kritikk mot å kaste brukbar mat bare fordi den nærmer seg en utgått-på eller bestfør dato. I Norge kaster vi 300.000 tonn brukbar mat hvert år, til en verdi av ca. 12 milliarder kroner.
1/3 av all mat som produseres i verden går bort i svinn.
I Meråker kommune er det etablert et samarbeid mellom lokal dagligvarebutikk(er), pensjonistlaget
og skolen. Avtalen fungerer slik at dagligvarebutikken gir bort matvarer som har passert best-før
dato, samt brødvarer til skolen. Pensjonistlaget og skolen har så en avtale om at pensjonistene
serverer frokost til ungdomsskoleelevene, da av de varene som de har fått kostnadsfritt fra butikken.
På Frosta er det kjent at det har vært et uttrykt ønske om å få etablert en kantineløsning på skolen.
Ved å etablere et lignende samarbeid mellom dagligvarebutikker og Frosta skole kan dette bli en
meget gunstig løsning for mange på flere nivåer. Miljøperspektivet. Et moralsk perspektiv. Et
holdningsperspektiv.
Forslag til vedtak:
Ordfører tar initiativ til å utrede mulighetene for å kunne få etablert en lignende avtale
mellom dagligvarebutikker på Frosta og Frosta skole. Disse brød og kjølevarene skal brukes
til å gi elevene ved Frosta skole et tilbud om mat på skolen kostnadsfritt.

Ordfører svarte.
Interpellasjonen sendes over til administrasjonen som et innspill i saken om gjenåpning av kantine på
Frosta skole.

FO 2/16 Interpellasjon til kommunestyremøtet 01.03.16 - forslag om å forskuttere
mva ved kjøp av spesialsykler
Behandling i Kommunestyret - 01.03.2016
Frode Olsen trekker sin interpellasjon.

