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Velkommen til Frøya kommune

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten. Selve Frøya ligger omkranset av mer enn 
5400 holmer og skjær. Det bor ca. 4500 mennesker i kommunen.

Fiske og fiskeindustri har vært store næringer i Frøya i flere tiår. Dagens næringsliv består i 
størst grad av oppdrettsnæringen og villsau. Sammen med nabokommunen og naboøya 
Hitra har regionen en stor andel av all oppdrettslaksproduksjon i Norge.
På Frøya har man nå også startet opp med byggingen av nytt kultur- og kompetansesenter. 
Dette vil bli et bygg som inneholder både kulturhus og ny videregående skole.
Kultur og idrett er en viktig del av Frøyasamfunnet. Flere idrettslag som gir tilbud om fotball, 
handball, turn med mer.
Festivaler og arrangementer på sommeren både på fast-Frøya og ute i øyrekka er gjenstand 
for besøk fra både små og store artister. 
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Lorem Ipsum :
Lorem ipsum dolor sit amet, sed dico omittam id, ne ius aliquid perpetua scripserit. Te case causae ancillae 
quo. Per expetenda repudiare deseruisse ne, omnium laboramus eos no, an albucius phaedrum consetetur 

his. Est te sanctus epicuri, hinc consetetur cu nec.
At congue laoreet vix, quis liber diceret ad has, at per unum complectitur. Pri ad omnes munere, ad mei 
postea omittam accommodare. Te sit movet adipisci contentiones, nibh velit semper ea sea. Vim epicuri 

constituto et, his ut ludus iuvaret. Sea ex euismod luptatum. Augue labore invidunt sit ei, suas constituto no 
vis, eu ornatus perfecto pri.

Sumo salutatus et ius, pro oblique diceret cu, quo at lorem nullam dictas. Duis probo prompta per ne, denique 
epicuri suscipiantur pri te. Usu an alia consulatu hendrerit. Bonorum suscipiantur his eu, an pri graece 

instructior. Ad mazim dolorem eligendi vix, nisl definitiones te sea. In sea esse adhuc legere, usu magna 
essent platonem in, id numquam honestatis efficiantur duo. Est posse posidonium intellegam eu, at vel 

impedit copiosae repudiare.

Lorem Ipsum :
Lorem ipsum dolor sit amet, sed dico omittam id, ne 

ius aliquid perpetua scripserit. Te case causae 
ancillae quo. Per expetenda repudiare deseruisse 

ne, omnium laboramus eos no, an albucius 
phaedrum consetetur his. Est te sanctus epicuri, hinc 

consetetur cu nec.

At congue laoreet vix, quis liber diceret ad has, at per 
unum complectitur. Pri ad omnes munere, ad mei 

postea omittam accommodare. Te sit movet adipisci 
contentiones, nibh velit semper ea sea. Vim epicuri 
constituto et, his ut ludus iuvaret. Sea ex euismod
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Buss rute

Lille julaften: Fredagsruter.Julaften: Lørdagsruter med 
siste avgang 15.45. Ekstra avganger og utgåtte 

avganger på noen ruter.1. juledag: Ingen kjøring.2. 
juledag: Søndagsruter. Avvik på rute 320 og 420.3. 
juledag: Søndagsruter.4 og 5: Lørdagsruter.6. juledag: 

Ekstra avganger og utgåtte avganger på noen 
ruter.Nyttårsaften: Lørdagsruter med siste avganger 
20.00. Ekstra avganger og utgåtte avganger på noen 

ruter.1. nyttårsdag: Søndagsruter

Selv om det er søndagsrute på 2. juledag, er det 
disse avvikene for 420.

Ekstra avgang:kl 14.35 fra Dyrøy - SandstadEkstra 
avgang:kl 16.25 fra Sandstad - DyrøyAvgang utgår:kl 

12.32 fra Sistranda - SandstadAvgang utgår:kl 13.55 fra 
Sandstad - SistrandaAvgang utgår:kl 16.20 fra Dyrøy - 
SandstadAvgang utgår:kl 18.15 fra Sandstad - Dyrøy

For bussrutene er det disse ekstraavgangene på 
julaften/nyttårsaften for rute 420.

Ekstra avgang:kl 08.05 fra Dyrøy - SandstadEkstra 
avgang:kl 09.55 fra Sandstad - DyrøyEkstra avgang:kl 
14.35 fra Dyrøy - SandstadEkstra avgang:kl 16.25 fra 

Sandstad - Dyrøy 

Fergerute Frøya-øyrekka 825
Slik ser tabellen ut hvis du skal ta ferga til øyrekka.

Lillejulaften -Fredagsruter.Julaften -Torsdagsruter med 
følgende avvik:- Dyrøy - Mausund - Sula,siste avgangkl 

13.25.1. Juledag -Ingen avganger.2. Juledag 
-Lørdagsruter.27. desember -Søndagsruter.28. 29. og 

30. desember - Ordinære ruter.Nyttårsaften 
-Torsdagsrutermed følgende avvik:- Dyrøy - Mausund - 

Sula, siste avgangkl 13.25.1. nyttårsdag 
-Søndagsruter.2. nyttårsdag -Lørdagsruter.3. januar 

-Søndagsruter

Hurtigbåtrutene
Skal du ta hurtigbåten fra Trondheim til øyregionen, er 

det disse tidspunktene du må forholde deg til.
Lillejulaften- Fredagsruter.Julaften- Torsdagsruter med 

følgende avvik:- Trondheim - Kristiansund,kun avgangkl 
08.10.- Kristiansund - Trondheim,kun avgangkl 08.00.- 

Trondheim - Brekstad,siste avgang kl 10.20.- Brekstad - 
Trondheim,siste avgangkl 11.20.1. Juledag- Ingen 
avganger.2. Juledag- Lørdagsruter med følgende 

avvik:- Edøy - Kristiansund, avgang kl 09.00 utgår.- 
Brekstad - Trondheim, avgang kl 08.30 utgår.- Brekstad 

- Trondheim, avgang kl 12.40 utgår.- Trondheim - 
Brekstad, avgang kl 11.45 utgår.- Trondheim - Brekstad, 
avgang kl 21.30 utgår27. desember- Søndagsruter med 
følgende avvik:- Brekstad - Trondheim, avgang kl 10.30 
utgår.- Trondheim - Brekstad, avgang kl 23.30 utgår.28. 

29. og 30. desember- Ordinære ruter.Nyttårsaften- 
Torsdagsruter med følgende avvik:- Trondheim - 
Kristiansund,kun avgang kl 08.10.- Kristiansund - 

Trondheim, kun avgang kl 08.00.- Trondheim - 
Brekstad, siste avgang kl 10.20.- Brekstad - Trondheim, 

siste avgangkl 11.20.1. nyttårsdag- Søndagsruter.2. 
nyttårsdag- Lørdagsruter.3. januar- Søndagsruter. 
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https://www.atb.no/getfile.php/Filer/Rutetabeller/Ruteinformasjon/AtB_jul_b%C3%A5t_2015_800.pdf

