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Utvalg: Hitra kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 25.09.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 15:45 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
John Lernes Medlem AP 
Eldbjørg Broholm Medlem AP 
Arnt Julius Breivoll Medlem AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Lars Erik Strand Vitsø Medlem AP 
Ann Bodil Kosberg Wingan Medlem AP 
Erlend Broholm Medlem SV 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Guro-Karoline Aabakken Medlem R 
Lars P. Hammerstad Medlem UAV 
Arnt Magne Flesvik Medlem SP 
Johannes Ludvik Håvik Medlem SP 
Per Johannes Ervik Medlem PP 
Synnøve Aslaug Hanssen Medlem PP 
Jan Egil Handberg Medlem PP 
Otto Jæger Lien Medlem PP 
Tor Johan Sagøy Medlem UAV 
Dag Willmann Medlem H 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 
Tom Skare Medlem FRP 
Bjørg Reitan Bjørgvik Medlem FRP 
Roger Magne Sørensen Medlem V 

 
  



 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn Jensen Medlem AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Aase Anne Strømsvik Olsen Bjørn Jensen AP 
Terje Stølan Monica Mollan AP i PS 86/20 
Håvard Hestnes Dag Willmann H i PS 86/20 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Dag Robert Kommunalsjef for plan, landbruk og miljø 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 

 
 
Innkalling var utsendt   18.09.2020 Det fremkom ingen merknader. 
 
Protokoll fra møte den   25.06.2020 ble godkjent som framlagt. 
 
Otto Jæger Lien ble overrakt KS-medalje og blomster, for sine 28 år i kommunestyret. 
 
Kommunestyret synger «Det hainnle om å leve» 
 Av Mia Sandberg/Kine Hellebust. 
 
Det ble levert tre interpellasjoner til møtet. Interpellasjon frå Tor Johan Sagøy (Uavh.) besvares i forbindelse med 
sak PS 95/20 Melding – PS 131/20 oppfølging av sak 130/20, erverv av eigedom. De andre to interpellasjonene 
besvares og behandles på slutten av møtet, etter at de øvrige saker er behandlet. 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
Protokollen fra forrige kommunestyremøte underskrives av Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) og Tom Skare (FRP). 
  



Ordførers orientering; 
Det har vært en god sommersesong. Flere har opplevd rekordomsetning og det har vært lite smitte. Andre har 
ikke sett like gode effekter av den økte innenlands turismen, og det er usikkert hvordan høsten og vinteren vil 
utarte seg. 
 Årets toppidrettsuke ble en god opplevelse. Et godt gjennomført arrangement med gode bilder i beste 
sendetid. Det var mye kreativt publikum og gode frivillige krefter å se. Det har også blitt gjennomført 
vindparksafari på Eldsfjellet. Det var godt at folk med hvert sitt syn på vindparken fikk komme og se og få 
informasjon fra utbygger. Parken på Eldsfjellet er et stort naturinngrep, så jeg kan godt forstå de som mener det 
er for mye. 
 På tirsdagen hadde vi et møte med lokal bygg- og anleggsbransje om deres aktivitetsnivå. Det var et godt 
møte og nesten hver bedrift kan konstatere at de har fullt opp med oppdrag. Ordrereserven er ganske god, så det 
har gått bedre enn fryktet. Noen har det likevel vanskelig, og er urolige for å måtte permittere ansatte i framtiden. 
De etterspør mulige kommunale byggeprosjekter som planlegges fremover. 
 Samferdselsprosjekt er alltid høyt på dagsorden. Det er flere som ses på, og er under oppfølging, men 
akkurat nå ser vi på fergeforbindelse mellom Hitra og Nordmøre. Vi har ikke mere å melde i dag, men venter at vi 
kan komme med mer nytt angående dette i nærmeste framtid. Vi ser også en stigende temperatur i forhold til ny 
bru over Knarrlagsundet. Det er fremkommet gode argumenter for at et alternativ vest i sundet er 
gjennomførbart innenfor de gitte rammene. Byggeleder i fylkeskommunen er uenig, men vi bør være frempå i 
denne saken. 
 Kommunestyret har hatt en temakveld med besøk fra Telemarksforskning. Vi ble presentert med litt tall 
som viser Hitra Kommunes utvikling noen tiår tilbake i tid, samt framskrivninger av utviklingen som kan være 
realistisk å forvente fremover. Påfølgende dag hadde vi en god arbeidsdag der vi tok imot mange forslag til tiltak. 
Og fremover ønsker jeg at vi med hjelp av kommunedirektør kan velge ut konkrete tiltak vi vil gi mest 
oppmerksomhet og fokus til. 
 Vi vil ta en vurdering av hvor mye krefter vi skal legge i rullering av samfunnsplanene. Jeg tviler på at det 
er et sterkt behov for store endringer i samfunnsplanene, og vil gjerne bygge på det som er godt nok fra før. Dette 
skal tas med i planstrategien. Mowi har sagt det kommer en avklaring i oktober/november angående fabrikken på 
Jøsnøya. Jeg har bedt dem om å avlegge kommunestyret et besøk. 
 Koronaen preger det aller meste og går ikke over fort. Sammen med Frøya kommune og det øvrige 
samfunn har vi god beredskap på dette. Vi fryktet høy arbeidsledighet som en konsekvens av pandemien, men 
ledigheten er langt lavere enn hva vi forespeilet oss. Vi ønsker den synker enda lavere, men sammenlignet med de 
fleste andre kommuner i landet kan vi kalle oss fornøyde. 
 
 
  



Lars P. Hammerstad, Leder for utvalg helse og omsorg: 
Utvalgets første møte etter ferien ble holdt mandag 14.09. Utvalget ble gitt flere orienteringer fra 
administrasjonen. Utvalget har ønsket at dette skal gjengis best mulig i protokollen, slik at aktuelle interesserte 
innbyggere i Hitra kommune skal kunne vite hva utvalget har blitt orientert om. Dette i tillegg til ordinær lovpålagt 
saks-protokoll.  

Utvalget ble orientert om viktige områder som utbygging av «Bolig Ung», «Botilbud for Rus og Psykiatri», 
nye «Dement-avdelinger» ved Hitra Helsetun og etablering av «Audiograf-tilbud» ved Helsetunet. 

Utvalg for Helse og Omsorg ble opplyst om at Audiograf tilbudet kan bli aktuelt på onsdager når tilbudet 
blir etablert. Her ønsket utvalget en avklaring så raskt den rådende situasjonen tillater.  

Utvalget ble også informert om at den forutsatte opp-bemanningen, i forbindelse med utbyggingen av 
første del av ny dementavdeling ved helsetunet, er på plass. Dette betyr at prosessen med utbygging av første 
byggetrinn, av nye «Dement-avdelinger» allerede nå kan igangsettes. Dette vil være helt på linje med 
kommunestyrets forutsetninger, etter budsjett-justeringer i juni møtet, slik at utbygging kan starte i 2021. 

Når det gjelder «Bolig Ung», ble utvalget orientert om at det kan synes som at Øytun-tomta blir for trang 
og kostnadsdrivende. Dette med tanke på kostnader til riving m.m. Med bakgrunn i at «Bolig Ung» stadig er satt 
på vent i godt over 10 år, ønsker utvalget at Hitra kommunes egen tomt K2 i Fillan sentrum blir gjort tilgjengelig til 
formålet, slik at utbygging kan igangsettes som forutsatt, innen utgangen av året.  

Utvalget valgte å utsette behandlingen «Bofellesskap for Rus og Psykiatri». Dette med bakgrunn i at våre 
råd ikke har hatt saken til behandling. Deres behandling er avgjørende for at brukerperspektivet skal bli en 
bærende del når tjenestetilbudet får endring av lokalitet. Utvalget var også interessert i å høre hvordan bomiljøet 
i boligfeltet ble påvirket av utbyggingen av bofellesskapet, midt i et etablert boligfelt. Utvalget vil behandle saken 
ved første anledning etter at rådene har behandlet saken. 

Utvalget vil følge høstens budsjettprosess tett og det vil derfor bli behov for ekstraordinære møter etter 
behov utover høsten. Dette med særlig tanke på oppfølging av vedtatte utbyggingsprosjekter, fremtidsrettede 
helsetjenester og «helse-plattformen». 
 
Eldbjørg Broholm, Leder for utvalget for oppvekst: 
Det har vært en endring i forhold til havbruksfondsmidlene avsatt til bruk av skole og barnehage Utvalget for 
oppvekst ble informert om at mange av aktivitetene som skulle bruke midlene ble avlyst grunnet Koronaen. De 
vedtok derfor at for ut 2020 kan midlene også brukes til varige trivselstiltak som bidrar til opplevelser utenom den 
tradisjonelle skolehverdagen. 
 De ønsker at friluftsbarnehagen kommer i full drift så snart som mulig. Foreløpig er det kun fire barn der. 
Det har blitt oppfattet av noen som at friluftsbarnehagen er et midlertidig tiltak. Dette er ikke riktig, da dette er en 
permanent avdeling av Fillan Barnehage. 
 Skolebruksplan skal få en gjennomgang i neste møte. Vi ønsker å få den i gang første halvår av 2021. 
Utvalget skal dra på ekskursjon til Ørlandet for å se på en del bygg, og for å snakke med elever og tilsatte for å 
høre hva de har å si. 
 
John Lernes, Leder for utvalget for plan, landbruk og miljø: 
 Saksmengden har vært stor og det har vært tre møter siden sommerferien. Utvalget har planlagt 
befaringer i sammenheng med saker de hadde til behandling forrige møte. De ønsker at delegeringsreglementet 
delegerer flere oppgaver til administrasjonen. Utvalget bruker i dag mye tid på å behandle saker som kan anses 
som unødvendige å gis politisk behandling. I saker der det vil være fornuftig å eksempelvis gi en dispensasjon, kan 
dette likevel gjøres i en klagebehandling. 
 I forhandlingsutvalget for private vannverk har Tor Johan Sagøy nå overtatt rollen til Torfinn Stub. Det har 
blitt holdt møter med interesserte. Vi regner ikke med å ha en avtale på plass innen jul grunnet stor forskjell på 
tilstanden til vannverkene. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 85/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 25.06.2020  

PS 86/20 Søknad fra Hitrahallen SA om midler til ny aktivitetshall på 
Fillan 

 

PS 87/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og 
VA-plan for Fillaunet 2, deler av gnr 91, bnr 1 m fl 

 

PS 88/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og 
VA-plan for Strømnesset hytteområde, gnr 204, bnr 12 m fl 

 

PS 89/20 Videre bosetting av flyktninger  

PS 90/20 Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 
91, bnr 65 

 

PS 91/20 Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia 
boligfelt, deler av gnr 91, bnr 1 m fl 

 

PS 92/20 Nedlegging av vegbom ved Våvatnet - henvendelse fra Orkland 
kommune til regionrådet 

 

PS 93/20 Høringsuttalelse til reviderte statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

 

PS 94/20 Søknad om fritak fra verv som varaordfører  

PS 95/20 Melding - PS 131/20 Oppfølging av sak 130/20, erverv av 
eiendom 

 

 Referatsaker  

RS 12/20 Referat fra Samarbeidsforum 24.08.2020  
 
 
  



Saker til behandling 

PS 85/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 25.06.2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 
 
Møteprotokoll fra kommunestyremøte 25.06.2020 ble enstemmig vedtatt godkjent. 
 
Vedtak: 
 
Møteprotokoll fra kommunestyremøte 25.06.2020 godkjennes og underskrives. 
 
 
 
  



PS 86/20 Søknad fra Hitrahallen SA om midler til ny aktivitetshall på Fillan 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 
 
Monica Mollan (AP) og Dag Willmann (H) ber om vurdering av egen habilitet i PS 86/20. 
 Begge representantene erklæres inhabile enstemmig. 
 
Terje Stølan (AP) stiller i saken for Monica Mollan (AP). 
Håvard Hestnes (H) stiller i saken for Dag Willmann (H). 
 
 
Formannskapet fremmer følgende forslag: 

1. Hitra kommune vedtar å yte tilskudd til Hitrahallen SA for bygging og drift av ny 
aktivitetshall, med kr 1.500.000,- årlig. Tilskuddet skal dekke kommunens bidrag til å 
dekke avdrag og renter, samt drift. Kommunen er i tillegg villig til å stille garanti for 
låneopptak 

2. Hitrahallen SA står som utbygger og har ansvar for å fullfinansiere prosjektet. 
3. Dette forutsetter at 15 millioner kroner blir avsatt på eget fond, slik at det dekker 

utbetaling av det årlige tilskudd i 10 år, første gang i 2021. Dette fondet opprettes ved å 
belaste ubundet driftsfond 

4. Før dette vedtaket effektueres, forutsetter Hitra kommune å få seg forelagt: 
a. de endelige utbyggingsplaner for godkjenning 
b. en avtale som omhandler formål, de aktuelle ytelser fra kommunen 
c. og motytelser i form av kommunens eksklusive bruksrettigheter, jfr. tidligere 

inngått avtale mellom Hitrahallen SA og kommunen 
 
Gruppe Høyre, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet fremmer følgende forslag: 
1. Søknad om tilskudd til finansiering av ny aktivitetshall ved Hitrahallen utsettes og 

behandles i sammenheng med kommunes budsjett og økonomiplan høsten 2020 
2. Når saken legges frem til endelig behandling forelegges det for kommunestyret hvordan 

den økonomiske situasjonen for Hitrahallen SA vil påvirkes i årene framover og 
kommunens risiko ift. garantier, med nødvendige budsjettgrunnlag som beskriver hvor 
mange år et slikt tilskudd skal vare, og størrelsen på tilskuddet pr år. 

3. I forbindelse med behandling av kommunens budsjett og økonomiplan legger 
kommunedirektøren frem en oversikt for kommunestyret over hvor stor bruken av 
midler fra «Havbruksfondet» har vært fram til dags dato og hvor mye som står igjen, 
samt en status på hvordan årets og neste års tilførsel av midler vil påvirke saldo og 
handlingsrom framover. 

 
Forslaget fra gruppe H, PP og FRP ble først behandlet som utsettelsesforslag. 
Utsettelsesforslaget fikk 11 stemmer mot 14 og falt.  
De som stemte for utsettelse var: 



 Arnt Magne Flesvik (SP) 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) 
Håvard Hestnes (H) 
Sigrid Helene Hanssen (H) 
Tom Skare (FRP) 
Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) 
Per Johannes Ervik (PP) 
Synnøve Hanssen (PP) 
Jan Egil Handberg (PP) 
Otto Jæger Lien (PP) 
Tor Johan Sagøy (UAV) 

 
Det stemmes deretter over formannskapets forslag: 
Formannskapets foslag fikk 15 mot 10 stemmer og ble vedtatt. 
De følgende stemte imot forslaget: 
 Arnt Magne Flesvik (SP) 

Håvard Hestnes (H) 
Sigrid Helene Hanssen (H) 
Tom Skare (FRP) 
Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) 
Per Johannes Ervik (PP) 
Synnøve Hanssen (PP) 
Jan Egil Handberg (PP) 
Otto Jæger Lien (PP) 
Tor Johan Sagøy (Uavh.) 

 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommune vedtar å yte tilskudd til Hitrahallen SA for bygging og drift av ny 
aktivitetshall, med kr 1.500.000,- årlig. Tilskuddet skal dekke kommunens bidrag til å 
dekke avdrag og renter, samt drift. Kommunen er i tillegg villig til å stille garanti for 
låneopptak 

2. Hitrahallen SA står som utbygger og har ansvar for å fullfinansiere prosjektet. 
3. Dette forutsetter at 15 millioner kroner blir avsatt på eget fond, slik at det dekker 

utbetaling av det årlige tilskudd i 10 år, første gang i 2021. Dette fondet opprettes ved å 
belaste ubundet driftsfond 

4. Før dette vedtaket effektueres, forutsetter Hitra kommune å få seg forelagt: 
a. de endelige utbyggingsplaner for godkjenning 
b. en avtale som omhandler formål, de aktuelle ytelser fra kommunen 
c. og motytelser i form av kommunens eksklusive bruksrettigheter, jfr. tidligere 

inngått avtale mellom Hitrahallen SA og kommunen 
 



Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.09.2020  

Behandling: 

 

Monica Mollan har bedt om en vurdering av egen habilitet i saken siden hun er medlem av 

styret til Hitrahallen SA. 

 Monica Mollan erklæres inhabil i saken PS 145/20 Ny aktivitetshall på Fillan. 

 

Sigrid Helene Hanssen fremmet utsettelsesforslag grunnet sent utsendte saksdokumenter. 

 Sigrid Helene Hanssen (H) og Per Ervik (PP) stemte for utsetting. Utsettelsesforslaget 

ble dermed nedstemt. 

 

Ordfører fremmer følgende forslag: 

1. Hitra kommune vedtar å yte tilskudd til Hitrahallen SA for bygging og drift av ny 

aktivitetshall, med kr 1.500.000,- årlig. Tilskuddet skal dekke kommunens bidrag til å 

dekke avdrag og renter, samt drift. Kommunen er i tillegg villig til å stille garanti for 

låneopptak 

2. Hitrahallen SA står som utbygger og har ansvar for å fullfinansiere prosjektet. 

3. Dette forutsetter at 15 millioner kroner blir avsatt på eget fond, slik at det dekker 

utbetaling av det årlige tilskudd i 10 år, første gang i 2021. Dette fondet opprettes ved å 

belaste ubundet driftsfond 

4. Før dette vedtaket effektueres, forutsetter Hitra kommune å få seg forelagt: 

a. de endelige utbyggingsplaner for godkjenning 

b. en avtale som omhandler formål, de aktuelle ytelser fra kommunen 

c. og motytelser i form av kommunens eksklusive bruksrettigheter, jfr. 

d. tidligere inngått avtale mellom Hitrahallen SA og kommunen 

 

Ordførers forslag ble tatt opp til votering: 

Sigrid Helene Hanssen og Per Ervik stemte imot. Ordførers forslag ble dermed vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

 



1. Hitra kommune vedtar å yte tilskudd til Hitrahallen SA for bygging og drift av ny 

aktivitetshall, med kr 1.500.000,- årlig. Tilskuddet skal dekke kommunens bidrag til å 

dekke avdrag og renter, samt drift. Kommunen er i tillegg villig til å stille faranti for 

låneopptak 

2. Hitrahallen SA står som utbygger og har ansvar for å fullfinansiere prosjektet. 

3. Dette forutsetter at 15 millioner kroner blir avsatt på eget fond, slik at det dekker 

utbetaling av det årlige tilskudd i 10 år, første gang i 2021. Dette fondet opprettes ved å 

belaste ubundet driftsfond 

4. Før dette vedtaket effektueres, forutsetter Hitra kommune å få seg forelagt: 

a. de endelige utbyggingsplaner for godkjenning 

b. en avtale som omhandler formål, de aktuelle ytelser fra kommunen 

c. og motytelser i form av kommunens eksklusive bruksrettigheter, jfr. 

d. tidligere inngått avtale mellom Hitrahallen SA og kommunen 

 

 

 

Innstilling: 

Hitra kommune vedtar å yte tilskudd til Hitrahallen SA for bygging og drift av ny aktivitetshall, 
med kr 1.500.000,- årlig. Dette tilsvarer tilskudd til å dekke avdrag og renter på et lån på 25 
millioner kroner.  
 
Hitrahallen står som utbygger og finansiering av prosjektet.  
  
Dette forutsetter at 15 millioner kroner blir avsatt på eget fond. Dette tas av inntekt fra 
hanbruksfondet til årlig tilskudd på 1,5 millioner kroner. 
  



PS 87/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 
2, deler av gnr 91, bnr 1 m fl 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 
 
Monica Mollan (AP) og Dag Willmann (H) erklæres igjen habile. 
 
Terje Stølan (AP) og Håvard Hestnes (H) fratrer møtet. 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og 
naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2, deler av gnr 91, bnr 1 m fl, 
på følgende vilkår: 

1. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §2.2.1: «For utendørs støynivå skal prinsipper og 
støygrenser i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og 
Rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet, legges 
til grunn for alle tiltak i området.» 

2. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §2.2.1: «Plan for beskyttelse av omgivelsene mot 
støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. 
Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet 
for gående og syklende, universell utforming, renhold og støvdemping samt støyforhold. 
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og 
støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av 
luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, tilfredsstilles.» 

3. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i all planlegging, og følgende 
bestemmelse tilføyes i bestemmelsenes §3.3 som nytt pkt 3.3.9: «Lekeplass og felles 
uteareal skal være universelt utformet, og det skal sikres tilgang til områdene 
uavhengig av funksjon.»  

4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 16.09.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 



 
1. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §2.2.1: «For utendørs støynivå skal prinsipper og 

støygrenser i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og 
Rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet, legges 
til grunn for alle tiltak i området.» 

2. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §2.2.1: «Plan for beskyttelse av omgivelsene mot 
støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. 
Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet 
for gående og syklende, universell utforming, renhold og støvdemping samt støyforhold. 
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og 
støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av 
luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, tilfredsstilles.» 

3. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i all planlegging, og følgende 
bestemmelse tilføyes i bestemmelsenes §3.3 som nytt pkt 3.3.9: «Lekeplass og felles 
uteareal skal være universelt utformet, og det skal sikres tilgang til områdene 
uavhengig av funksjon.»  

4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og 
naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Fillaunet 2, deler av gnr 91, bnr 1 m fl, 
på følgende vilkår: 

1. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §2.2.1: «For utendørs støynivå skal prinsipper og 
støygrenser i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og 
Rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet, legges 
til grunn for alle tiltak i området.» 

2. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §2.2.1: «Plan for beskyttelse av omgivelsene mot 
støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. 
Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet 
for gående og syklende, universell utforming, renhold og støvdemping samt støyforhold. 
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og 
støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av 
luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, tilfredsstilles.» 

3. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i all planlegging, og følgende 
bestemmelse tilføyes i bestemmelsenes §3.3 som nytt pkt 3.3.9: «Lekeplass og felles 
uteareal skal være universelt utformet, og det skal sikres tilgang til områdene 
uavhengig av funksjon.»  

4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

  



PS 88/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for 
Strømnesset hytteområde, gnr 204, bnr 12 m fl 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 
 
John Lernes (AP) ber om en vurdering av egen habilitet: 
 John Lernes (AP) erklæres enstemmig habil. 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10, 12-11, 12-
12 og naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hytteområde, gnr 
204, bnr 12 m fl, på følgende vilkår: 

1. Følgende tilføyes til bestemmelsenes §7: «Den planlagte avløpsledningen skal legges i 
en eksisterende kløft gjennom området, kun på en liten strekning vil det være nødvendig 
å sprenge i fjell. Det er viktig at man utøver forsiktighet i det området man skal sprenge 
og er spesielt oppmerksom der hvor gravminnene befinner seg. Det forutsettes at det 
ryddes godt opp etter utført arbeid og at det ikke etterlates åpne sår i terrenget. Det 
forutsettes at man fjerner evt overskuddsmasse og dekker til med jord der det er 
nødvendig slik at området ser pent ut etter endt inngrep.» 

2. Bestemmelsenes §4 Fritidsbebyggelse endres til følgende: «Inntil 100 m2 av hver 
byggetomt regulert til fritidsbebyggelse kan bebygges (100 m2 BYA), eksklusiv 
biloppstillingsplasser. Minst én biloppstillingsplass á 18 m2 skal opparbeides på hver 
hyttetomt. Takvinkler skal være mellom 0* og 36*, maksimal gesimshøyde skal ikke 
overstige 5 m målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. Taktekking skal være i ikke 
reflekterende overflater. Levegger tillates kun mellom hovedhus og uthus.» 

3. Plandokumentene er mottatt i Snillfjord kommune 16.12.2019, før 
kommunesammenslåingen, og ble overført til Hitra ved årsskiftet 2019/2020, uten at 
planforslaget var lagt ut til offentlig ettersyn. I plandokumentene er det derfor 
gjennomgående benyttet «Snillfjord kommune» og gnr/bnr fra Snillfjord kommune. 
Etter egengodkjenning tas det en gjennomgang av alle planens dokumenter som rettes 
opp, slik at riktig kommunenavn benyttes i alle de tekstlige dokumentene 
(planbeskrivelse, bestemmelser osv), samt at korrekt gnr/bnr benyttes. 

4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 19.08.2020  

Behandling: 
 
John Lernes ba utvalget vurdere egen habilitet. Utvalget erklærte Lernes habil enstemmig. 
 
Instillingen enstemmig vedtatt 



 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10, 12-11, 12-
12 og naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hytteområde, gnr 
204, bnr 12 m fl, på følgende vilkår: 

1. Følgende tilføyes til bestemmelsenes §7: «Den planlagte avløpsledningen skal legges i 
en eksisterende kløft gjennom området, kun på en liten strekning vil det være nødvendig 
å sprenge i fjell. Det er viktig at man utøver forsiktighet i det området man skal sprenge 
og er spesielt oppmerksom der hvor gravminnene befinner seg. Det forutsettes at det 
ryddes godt opp etter utført arbeid og at det ikke etterlates åpne sår i terrenget. Det 
forutsettes at man fjerner evt overskuddsmasse og dekker til med jord der det er 
nødvendig slik at området ser pent ut etter endt inngrep.» 

2. Bestemmelsenes §4 Fritidsbebyggelse endres til følgende: «Inntil 100 m2 av hver 
byggetomt regulert til fritidsbebyggelse kan bebygges (100 m2 BYA), eksklusiv 
biloppstillingsplasser. Minst én biloppstillingsplass á 18 m2 skal opparbeides på hver 
hyttetomt. Takvinkler skal være mellom 0* og 36*, maksimal gesimshøyde skal ikke 
overstige 5 m målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. Taktekking skal være i ikke 
reflekterende overflater. Levegger tillates kun mellom hovedhus og uthus.» 

3. Plandokumentene er mottatt i Snillfjord kommune 16.12.2019, før 
kommunesammenslåingen, og ble overført til Hitra ved årsskiftet 2019/2020, uten at 
planforslaget var lagt ut til offentlig ettersyn. I plandokumentene er det derfor 
gjennomgående benyttet «Snillfjord kommune» og gnr/bnr fra Snillfjord kommune. 
Etter egengodkjenning tas det en gjennomgang av alle planens dokumenter som rettes 
opp, slik at riktig kommunenavn benyttes i alle de tekstlige dokumentene 
(planbeskrivelse, bestemmelser osv), samt at korrekt gnr/bnr benyttes. 

Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent vedtak, 
samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§ 12-10, 12-11, 12-
12 og naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hytteområde, gnr 
204, bnr 12 m fl, på følgende vilkår: 

1. Følgende tilføyes til bestemmelsenes §7: «Den planlagte avløpsledningen skal legges i 
en eksisterende kløft gjennom området, kun på en liten strekning vil det være nødvendig 
å sprenge i fjell. Det er viktig at man utøver forsiktighet i det området man skal sprenge 
og er spesielt oppmerksom der hvor gravminnene befinner seg. Det forutsettes at det 
ryddes godt opp etter utført arbeid og at det ikke etterlates åpne sår i terrenget. Det 
forutsettes at man fjerner evt overskuddsmasse og dekker til med jord der det er 
nødvendig slik at området ser pent ut etter endt inngrep.» 

2. Bestemmelsenes §4 Fritidsbebyggelse endres til følgende: «Inntil 100 m2 av hver 
byggetomt regulert til fritidsbebyggelse kan bebygges (100 m2 BYA), eksklusiv 
biloppstillingsplasser. Minst én biloppstillingsplass á 18 m2 skal opparbeides på hver 
hyttetomt. Takvinkler skal være mellom 0* og 36*, maksimal gesimshøyde skal ikke 



overstige 5 m målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. Taktekking skal være i ikke 
reflekterende overflater. Levegger tillates kun mellom hovedhus og uthus.» 

3. Plandokumentene er mottatt i Snillfjord kommune 16.12.2019, før 
kommunesammenslåingen, og ble overført til Hitra ved årsskiftet 2019/2020, uten at 
planforslaget var lagt ut til offentlig ettersyn. I plandokumentene er det derfor 
gjennomgående benyttet «Snillfjord kommune» og gnr/bnr fra Snillfjord kommune. 
Etter egengodkjenning tas det en gjennomgang av alle planens dokumenter som rettes 
opp, slik at riktig kommunenavn benyttes i alle de tekstlige dokumentene 
(planbeskrivelse, bestemmelser osv), samt at korrekt gnr/bnr benyttes. 

4. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

  



PS 89/20 Videre bosetting av flyktninger 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 
 
Det stemmes over følgende forslag: 

1. Hitra kommune tilbyr bosetting til 10 voksne flyktninger hvert år fra 2021 til 2024. 
Dersom det er familier som bosettes kommer barn 0-18 år i tillegg. Eventuelle 
familiegjenforeninger kommer også i tillegg. 

2. Hitra kommune tilbyr ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden 
2021-24, med mindre det i perioden framkommer konkrete løsninger som viser at dette 
kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte, etter vedtak i Hitra kommunestyre. 

3. Hitra kommunestyre delegerer fullmakt til kommunedirektøren til å disponere plassene 
for det enkelte år. Dersom antallet bosatte overstiger rammen som er vedtatt for ett år, 
kan dette justeres ved at færre bosettes i året etter eller senere i perioden. 

4. Dersom bosettingen medfører investeringsbehov for bygging av boliger fremmes dette 
som egen sak, som avklares i boligsosialplan for Hitra kommune. 

5. Kommunens vedtak registreres i IMDI sitt bosettingssystem slik at Hitra kommune er 
klar til å motta forespørsler om bosetting 

Forslaget fikk 23 mot 2 stemmer og ble dermed vedtatt. Følgende representanter stemte imot 
forslaget: 
 Tom Skare (FRP) 
 Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommune tilbyr bosetting til 10 voksne flyktninger hvert år fra 2021 til 2024. 
Dersom det er familier som bosettes kommer barn 0-18 år i tillegg. Eventuelle 
familiegjenforeninger kommer også i tillegg. 

2. Hitra kommune tilbyr ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden 
2021-24, med mindre det i perioden framkommer konkrete løsninger som viser at dette 
kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte, etter vedtak i Hitra kommunestyre. 

3. Hitra kommunestyre delegerer fullmakt til kommunedirektøren til å disponere plassene 
for det enkelte år. Dersom antallet bosatte overstiger rammen som er vedtatt for ett år, 
kan dette justeres ved at færre bosettes i året etter eller senere i perioden. 

4. Dersom bosettingen medfører investeringsbehov for bygging av boliger fremmes dette 
som egen sak, som avklares i boligsosialplan for Hitra kommune. 

5. Kommunens vedtak registreres i IMDI sitt bosettingssystem slik at Hitra kommune er 
klar til å motta forespørsler om bosetting 

 
 



Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.09.2020  

Behandling: 

 

Monica Mollan er igjen erklært habil og har tiltrådd møtet. 

 

Sigrid Helene Hanssen fremmet utsettelsesforslag grunnet sent utsendte saksdokumenter. 

Sigrid Helene Hanssen og Per Ervik stemte for utsettelse. Forslaget ble dermed nedstemt. 

 

Det stemmes over innstillingen fra UHO. 

Sigrid Helene Hanssen stemte imot denne innstillingen. Innstillingen fra UHO ble dermed 

vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

 

1. Hitra kommune tilbyr bosetting til 10 voksne flyktninger hvert år fra 2021 til 2024. 

Dersom det er familier som bosettes kommer barn 0-18 år i tillegg. Eventuelle 

familiegjenforeninger kommer også i tillegg. 

2. Hitra kommune tilbyr ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden 

2021-24, med mindre det i perioden framkommer konkrete løsninger som viser at dette 

kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte, etter vedtak i Hitra kommunestyre. 

3. Hitra kommunestyre delegerer fullmakt til kommunedirektøren til å disponere plassene 

for det enkelte år. Dersom antallet bosatte overstiger rammen som er vedtatt for ett år, 

kan dette justeres ved at færre bosettes i året etter eller senere i perioden. 

4. Dersom bosettingen medfører investeringsbehov for bygging av boliger fremmes dette 

som egen sak, som avklares i boligsosialplan for Hitra kommune. 

5. Kommunens vedtak registreres i IMDI sitt bosettingssystem slik at Hitra kommune er 

klar til å motta forespørsler om bosetting 

 

 

 



Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 14.09.2020  

Behandling: 
 
Utvalget fremmet følgende forslag til innstillingen: 

 I pkt. 2 legges til «… etter vedtak i Hitra kommunestyre.» 
 I pkt. 4 legges til «… som avklares i boligsosialplan for Hitra kommune.» 

 
Innstilling med begge endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommune tilbyr bosetting til 10 voksne flyktninger hvert år fra 2021 til 2024. 
Dersom det er familier som bosettes kommer barn 0-18 år i tillegg. Eventuelle 
familiegjenforeninger kommer også i tillegg. 

2. Hitra kommune tilbyr ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden 
2021-24, med mindre det i perioden framkommer konkrete løsninger som viser at dette 
kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte, etter vedtak i Hitra kommunestyre. 

3. Hitra kommunestyre delegerer fullmakt til kommunedirektøren til å disponere plassene 
for det enkelte år. Dersom antallet bosatte overstiger rammen som er vedtatt for ett år, 
kan dette justeres ved at færre bosettes i året etter eller senere i perioden. 

4. Dersom bosettingen medfører investeringsbehov for bygging av boliger fremmes dette 
som egen sak, som avklares i boligsosialplan for Hitra kommune. 

5. Kommunens vedtak registreres i IMDI sitt bosettingssystem slik at Hitra kommune er 
klar til å motta forespørsler om bosetting 

 
 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune tilbyr bosetting til 10 voksne flyktninger hvert år fra 2021 til 2024. 
Dersom det er familier som bosettes kommer barn 0-18 år i tillegg. Eventuelle 
familiegjenforeninger kommer også i tillegg. 

2. Hitra kommune tilbyr ikke å ta imot enslige mindreårige flyktninger i perioden 
2021-24, med mindre det i perioden framkommer konkrete løsninger som viser at dette 
kan gjøres på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. 

3. Hitra kommunestyre delegerer fullmakt til kommunedirektøren til å disponere plassene 
for det enkelte år. Dersom antallet bosatte overstiger rammen som er vedtatt for ett år, 
kan dette justeres ved at færre bosettes i året etter eller senere i perioden. 

4. Dersom bosettingen medfører investeringsbehov for bygging av boliger fremmes dette 
som egen sak. 
 

5. Kommunens vedtak registreres i IMDI sitt bosettingssystem slik at Hitra kommune er 
klar til å motta forespørsler om bosetting 

  



PS 90/20 Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 91, bnr 65 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Klagen fra Thomas Eriksen, datert 28.05.2020, og klagen fra Galina Aukan, datert 
25.05.2020, på vedtak fattet i Kommunestyret 30.04.2020, sak 25/20, tas delvis til 
følge. Følgende tilføyelse gjøres i bestemmelsenes §1 Bebyggelse og anlegg, Område 
for boligbebyggelse: «Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i 
bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, 
universell utforming, renhold og støvdemping samt støyforhold. For å oppnå 
tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt 
i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, tilfredsstilles.» 

2. Utover dette kan en ikke se at klagene tilfører saken nye momenter av en slik karakter 
at vedtaket bør endres. Med bakgrunn i dette vil administrasjonen tilrå at vedtaket i K-
sak 25/20 opprettholdes, og at klagene ikke imøtekommes. Saken oversendes til 
Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 

3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og 1-9.  
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 19.08.2020  

Behandling: 
 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Klagen fra Thomas Eriksen, datert 28.05.2020, og klagen fra Galina Aukan, datert 
25.05.2020, på vedtak fattet i Kommunestyret 30.04.2020, sak 25/20, tas delvis til 
følge. Følgende tilføyelse gjøres i bestemmelsenes §1 Bebyggelse og anlegg, Område 
for boligbebyggelse: «Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i 
bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, 
universell utforming, renhold og støvdemping samt støyforhold. For å oppnå 
tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt 



i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, tilfredsstilles.» 

2. Utover dette kan en ikke se at klagene tilfører saken nye momenter av en slik karakter 
at vedtaket bør endres. Med bakgrunn i dette vil administrasjonen tilrå at vedtaket i K-
sak 25/20 opprettholdes, og at klagene ikke imøtekommes. Saken oversendes til 
Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 

3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og 1-9.  
 
 
 

Innstilling: 

1. Klagen fra Thomas Eriksen, datert 28.05.2020, og klagen fra Galina Aukan, datert 
25.05.2020, på vedtak fattet i Kommunestyret 30.04.2020, sak 25/20, tas delvis til 
følge. Følgende tilføyelse gjøres i bestemmelsenes §1 Bebyggelse og anlegg, Område 
for boligbebyggelse: «Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i 
bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, 
universell utforming, renhold og støvdemping samt støyforhold. For å oppnå 
tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt 
i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, tilfredsstilles.» 

2. Utover dette kan en ikke se at klagene tilfører saken nye momenter av en slik karakter 
at vedtaket bør endres. Med bakgrunn i dette vil administrasjonen tilrå at vedtaket i K-
sak 25/20 opprettholdes, og at klagene ikke imøtekommes. Saken oversendes til 
Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 

3. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og 1-9.  
  



PS 91/20 Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia boligfelt, deler av gnr 91, 
bnr 1 m fl 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
1. Klagen fra Thomas Eriksen, datert 26.05.2020, imøtekommes ikke. Hitra kommune kan ikke 

se at det er framkommet nye momenter som tilsier at vedtak 24/20, bør endres.  
2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9. 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 19.08.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 

1. Klagen fra Thomas Eriksen, datert 26.05.2020, imøtekommes ikke. Hitra kommune kan 
ikke se at det er framkommet nye momenter som tilsier at vedtak 24/20, bør endres.  

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9. 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 

 
 
 

Innstilling: 

1. Klagen fra Thomas Eriksen, datert 26.05.2020, imøtekommes ikke. Hitra kommune kan ikke 
se at det er framkommet nye momenter som tilsier at vedtak 24/20, bør endres.  

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9. 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 
  



PS 92/20 Nedlegging av vegbom ved Våvatnet - henvendelse fra Orkland kommune til 
regionrådet 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 
 
Ordfører fremla nytt forslag til alternativt siste avsnitt i formannskapets innstilling slik: 

Hitra kommunestyre støtter initiativet til ordførerne i Hitra, Frøya og Orkland om å 
fremme en søknad til staten om nedlegging av bommene på FV 714 (Lakseveien). 
Herunder støttes den fremlagte og omforente søknaden som er utarbeidet av de tre 
ordførerne. 

 
Det ble stemt over det første og andre avsnitt i forslaget fra formannskapet og deretter over 
nytt siste avsnitt slik ordfører forslo ovenfor: 

Hitra kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt 
fra Orkland kommune, videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 
29.04.2020 i sak 08/20.  

 
Hitra kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i 
henvendelsen. Forutsatt at dette ikke medfører økt bompengebelastning for Hitra 
kommunes befolkning, næringsliv samt kommunens egen drift, vil ikke Hitra kommune 
motsette seg at Orkland kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. 
Løsningen for Orkland kommune vil være å håndtere dette slik som det ble gjort ved 
fjerning av bommene internt i området Hitra/ Frøya i forbindelse med 
fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland kommune kompenserer 
inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine budsjett. Og videre at 
Orkland kommune kompenserer for økte utgifter for eventuelle pendlere som er bosatt 
i Orkland og har sitt daglige virke i Øyregionen.  

 
Hitra kommunestyre støtter initiativet til ordførerne i Hitra, Frøya og Orkland om å 
fremme en søknad til staten om nedlegging av bommene på FV 714 (Lakseveien). 
Herunder støttes den fremlagte og omforente søknaden som er utarbeidet av de tre 
ordførerne. 

Forslagene ble vedtatt enstemmig. 
 
 
Siste del av vedtaket omhandlet støtte til søknad som var utformet slik: 
 
Søknad om nedlegging av bommene på FV714 (Lakseveien). 
FV714 (tidligere riksvei 714) er den eneste ferdselsåra på landveien mellom Hitra/Frøya og 
resten av Orkdalsregion og landet for øvrig. Den starter på Stokkhaugen i Orkland, ved 
avkjøring fra E 39, og går gjennom kommunene Orkland, Hitra og Frøya. I dagligtale benevnes 
veien som «Lakseveien». Bakgrunnen for dette er Hitra og Frøyas posisjon som 



verdensledende region innen produksjon av laks. En produksjon der tilnærmet alt blir 
transportert ut til markedene på denne veistrekningen. Eksportverdien fra dette er for 
inneværende år estimert til 14-15 milliarder kroner. 
 
Bompengeselskapet Hitra Frøya Fastlandssamband ble etablert i 1986. Dette vare en viktig 
forutsetning for den store verdiskapningen som lakseproduksjonen i dag representerer. I juni 
1990 vedtok Stortinget søknaden om godkjenning av «Fastlandssambandene» som 
bompengeprosjekt. Det innbefattet også forhåndsinnkreving gjennom påslag på fergebilletten 
på de 3 fergesambandene (etablert i 1964) som skulle erstattes med tunneler og bruer.  
 
Hitratunnelen, som binder sammen Hitra med fastlandet, ble åpnet i 1994. Før dette, i 1992 
ble ny vei med bruer og tunneler mellom Hitra og Fjellværsøya åpnet. Og Frøyatunnelen, som 
binder sammen Frøya og Hitra, ble endelig åpnet i 2000. Til sammen var det da investert 913 
millioner, i datidens kroneverdi. 38 % av dette ble betalt som bompenger, resten ble betalt av 
staten (51%), fylkeskommunen (7%) og kommunene (4%).  
 
Bompengeinnkrevingen knyttet til de nevnte fastlandsforbindelser varte fram til februar 
2010. Nedbetalinga av bompengerelaterte låneopptak skjedde «før tida» - før utløpet av den 
beregnede nedbetalingstida - og på tross av forlenget innkrevingstid med 14 måneder. 
Sistnevnte forlengelse var for å bidra med ytterligere bompengefinansiering på vel 40 
millioner, til det som var benevnt rett-fram forbindelsen mellom Frøya og Hitra - med ny bru 
over Dolmsundet. Denne ble åpnet i 2016. 
 
I 2006 ble det etablert et nytt bompengeselskap. Da med navnet Ny RV 714 AS. Formålet med 
dette selskapet var å få gjennomført en helt nødvendig utbedring av den svært 
ulykkesbelastede veien gjennom daværende Snillfjord kommune – veien mellom Orkdal og 
Hitra. Dette selskapet fremmet en bompengesøknad som omhandlet strekningsvise 
utbedringer og ble godkjent i Stortinget i desember 2013. Godkjenningen innbefattet 5 såkalte 
delprosjekt som ble betegnet som byggetrinn 1, jfr. Prop. 182 S (2012-2013). Samlet 
kostnadsramme (eks. mva) ble fastsatt til 680 millioner kroner, hvorav 50% eller m.a.o. 340 
millioner kroner ble forutsatt å skulle betales med bompenger. Denne forutsetningen er 
allerede innfridd – det er nedbetalt. 
 
Bompengeinnkrevingen på Lakseveien startet i april 2014, og da ved 2 bomstasjoner plassert i 
daværende Snillfjord kommune, ved Våvatnet og ved Valslag. Plasseringen var fastsatt 
gjennom bompengeproposisjonen og som en følge av enighet mellom blant annet kommunene 
Frøya, Hitra, Snillfjord og Orkdal.  
 
I 2017 godkjenner Stortinget en ny bompengesøknad, og da for å finansiere utbedringen av 
ytterligere 3 delstrekninger benevnt som byggetrinn 2, jfr. Prop. 133 S (2016-2017). 
Finansieringsramme ble avklart til 1 691 millioner kroner, hvorav 947 millioner (56%) ble 
forutsatt finansiert gjennom bompengeinnkreving. Eventuelle innsparinger i forhold til 



kostnadsrammen ble samtidig godkjent for utbedring av såkalte marginalprosjekt. Vi vet nå at 
om lag 100 millioner er innspart og at det vil bli brukt til marginalprosjekt. 
 
Takstene ved bomstasjonene er pr i dag og pr passering på kr 59 ved Våvatnet og kr 73 ved 
Valslag med liten bil, og h.h.v. kr 196 og 246 for stor bil. I sum representerer dette kr 264 
tur/retur for liten bil. Er du for eksempel dagpendler mellom Orkland og Hitra/Frøya, så er 
privatbilen eneste alternativ og med maks rabatt vil det gi en årlig kostnad på nesten 50 tusen 
kroner. Det sier seg selv at dette blir svært dyrt, ikke minst sammenlignet med 
«pendlerkostnader» i andre regioner. Satsene representerer også en betydelig ulempe for 
næringslivet, noe som blir særlig belastende for de mer marginale bransjer og bedrifter.  
 
Innbyggerne og næringslivet i Orkdalsregionen, som også innbefatter Hitra og Frøya, har også 
finansiert E39 mellom Thamshavn og Klett med bompenger. Dette bompengeprosjektet var 
nedbetalt i 2017. 
 
Det hører også med til bildet at bompengebelastningen i dag mellom Hitra/Frøya og 
Trondheim er urimelig stor. Ordinær pris tur/retur med liten bil ligger på 380-390 kroner. Tar vi 
med at turen med liten bil til og fra flyplassen på Værnes koster kr 460, ja da må det kunne 
være forståelse for den urimelighet som påberopes; sett i forhold til både verdiskapingen i 
Hitra/Frøya-region og det høyst mangelfulle kollektivtilbudet.  
 
Da bommene ble etablert var Snillfjord kommune egen kommune med kommunesenter på 
Krokstadøra som ligger mellom bommene. I dag er Snillfjord kommune delt i tre, med en del til 
Heim kommune, en del til Hitra kommune og en del inkludert Krokstadøra til Orkland 
kommune. Dette medfører at det i dag bor ca 400 innbyggere mellom bommene som har sitt 
kommunesenter på Orkanger i Orkland kommune. Innbyggerne og næringslivet i området og 
Orkland kommune mener at dette medfører betydelige økonomiske ulemper, da de i dag må 
kjøre gjennom bommen på Våvatnet for å få tilgang til Rådhuset og kommunale tjenester. Det 
er også ganske mange av de innbyggerne som bor mellom bommene som må passere bommen 
på Valslag, for å komme til og fra arbeid på Hitra eller Frøya. Av disse er det også noen som 
gjør det også som følge av nedleggingen av Snillfjord kommune og derav skifte av arbeidsgiver 
til Hitra kommune. 
 
I sum må dette betegnes som en ulempe som følge av kommunereformen, og derav 
oppdelingen av Snillfjord kommune. En slik konsekvens er nok utilsiktet, og høyst urimelig og 
urettferdig. Det er dermed, i seg selv, et høyst relevant og godt argument for denne søknaden. 
 
De tre kommunene Frøya, Hitra og Orkland tilstreber å bli en felles bo- og arbeidsregion. Og 
det er disse tre kommunene som i dag direkte berøres og er avhengig av Lakseveien fra E 39 til 
Frøya.          FV 714 er en viktig pendlervei for beboerne i hele regionen, men spesielt for de 
som bor langs veien og som pendler både mot Orkanger og Hitra/Frøya. De tre kommunene, 
sammen med Heim, Skaun og Rindal kommuner inngår forøvrig i et formalisert 
regionsamarbeid benevnt Orkdalsregion. Denne industritunge regionen har i nært samarbeid 



med sitt næringsliv utarbeidet og vedtatt en felles strategisk næringsplan. Hovedmålet i denne 
er å «bidra til å skape en felles bo- arbeids- og serviceregion». Det bør være lett å forstå en 
slik målsetting, men samtidig også lett å forstå hvor vanskelig det er når man må leve med de 
aktuelle bompengebelastninger.  
 
Den offensive havneutbyggingen hører også med i det som må telle og nevnes. Både på 
Orkanger og på Hitra er det tatt store kommunale investeringer gjennom utbygging av havner 
med nødvendig infrastruktur, ved landverts og sjøverts knutepunkt. Dette er gjort for å 
tilrettelegge for næringsutvikling, og for å bidra til å oppnå nasjonale målsettinger om 
godsoverføring fra vei til sjø, og dermed bidra til en mer bærekraftig inn- og uttransport av 
gods og varer. Og dette bør, i seg selv, være i favør søknaden. Særlig når man tar hensyn til at 
Lakseveien er den eneste ferdselsåre langs landveien. 
 
Innbyggerne og næringslivet på Hitra og Frøya har nå betalt bompenger i flere prosjekt i 
regionen, og da i over 30 år. I sum beløper dette seg til nesten en milliard kroner. I forhold til 
innbyggertallet må det kunne sies å representere en uforholdsmessig stor andel bompenger 
for å kunne være berettiget en trygg og god hovedferdselsåre. Disse to kommunen er vel også 
et av svært få områder i Norge som har tatt belastningen med to runder med bompenger 
internt og nesten sammenhengende, for å få en tryggere og god nok infrastruktur for sine 
innbyggere og et svært verdiskapende næringsliv. 
 
Oppsummert: 
FV 714 – Lakseveien – er livsnerven for Frøya og Hitra, og den har stor betydning for hele 
regionens arbeidsliv og den nasjonale verdiskaping. Innbyggerne må bruke denne veien for å 
kunne benytte de fleste av statens tilbud og infrastruktur, så som sykehus- og spesialist 
helsetjenester, FOU-institusjoner, flytilbud m.m. Rundt 500 millioner kroner er hittil betalt i 
bompenger knyttet til utbedringen av FV 714 gjennom Snillfjord, og dette kommer altså oppå 
det som tidligere er betalt gjennom 30 år. Dette faktum, sammen med de øvrige argumenter vi 
har framført, er bakgrunn for at kommunene Hitra, Frøya og Orkland nå fremmer denne 
søknaden. En søknad som altså handler om at staten sletter restgjelda og avvikler de aktuelle 
bommene, slik det allerede er gjort flere andre og sammenlignbare steder.  
 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt fra 
Orkland kommune, videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 
29.04.2020 i sak 08/20.  
 
Hitra kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i henvendelsen. 
Forutsatt at dette ikke medfører økt bompengebelastning for Hitra kommunes befolkning, 
næringsliv samt kommunens egen drift, vil ikke Hitra kommune motsette seg at Orkland 
kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. Løsningen for Orkland 



kommune vil være å håndtere dette slik som det ble gjort ved fjerning av bommene internt i 
området Hitra/ Frøya i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland 
kommune kompenserer inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine 
budsjett. Og videre at Orkland kommune kompenserer for økte utgifter for eventuelle 
pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i Øyregionen.  
 
Hitra kommunestyre støtter initiativet til ordførerne i Hitra, Frøya og Orkland om å fremme en 
søknad til staten om nedlegging av bommene på FV 714 (Lakseveien). Herunder støttes den 
fremlagte og omforente søknaden som er utarbeidet av de tre ordførerne. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.09.2020  

Behandling: 
 
Ordfører fremmer følgende forslag som tilleggs punkt: 

 Å utforme og fremme en søknad til staten om avvikling av bompengeinnkrevingen på 
Lakseveien mellom Orkland og Hitra. 

 
Innlemming av ordførers tilleggs punkt enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt fra 
Orkland kommune, videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 
29.04.2020 i sak 08/20.  
 
Hitra kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i henvendelsen. 
Forutsatt at dette ikke medfører økt bompengebelastning for Hitra kommunes befolkning, 
næringsliv samt kommunens egen drift, vil ikke Hitra kommune motsette seg at Orkland 
kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. Løsningen for Orkland 
kommune vil være å håndtere dette slik som det ble gjort ved fjerning av bommene internt i 
området Hitra/ Frøya i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland 
kommune kompenserer inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine 
budsjett. Og videre at Orkland kommune kompenserer for økte utgifter for eventuelle 
pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i Øyregionen.  
 
Hitra formannskap støtter ordførerens initiativ til å utforme og fremme en søknad til staten om 
avvikling av bompengeinnkrevingen på Lakseveien mellom Orkland og Hitra 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt fra 
Orkland kommune, videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 
29.04.2020 i sak 08/20.  
 



Hitra kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i henvendelsen. 
Forutsatt at dette ikke medfører økt bompengebelastning for Hitra kommunes befolkning, 
næringsliv samt kommunens egen drift, vil ikke Hitra kommune motsette seg at Orkland 
kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. Løsningen for Orkland 
kommune vil være å håndtere dette slik som det ble gjort ved fjerning av bommene internt i 
området Hitra/ Frøya i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland 
kommune kompenserer inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine 
budsjett. Og videre at Orkland kommune kompenserer for økte utgifter for eventuelle 
pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i Øyregionen.  
 
  



PS 93/20 Høringsuttalelse til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 

 

Fra formannskapet foreslås det følgende: 

Paragrafen «I deler av strandsonen med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig 

strandsone, kan det i større grad vurderes ny utbygging enn i områder som har lite 

tilgjengelig areal og stort utbyggingspress. Tiltak i 100-metersbeltet må alltid vurderes 

mot hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser.»  

Endres til: «I deler av strandsonen med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig 

strandsone, kan det tillates ny utbygging når tiltak i 100-metersbeltet er vurdert mot 

hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.» 

 

Hitra kommunestyre vedtar å sende vedlagte uttalelse, med de vedtatte endringer, som 

svar til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring av reviderte statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

 

 

Tom Skare fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Pensjonistpartiet og 

Fremskrittspartiet: 

 At det søkes om at hele Hitra kommune settes i sone 3. 

Det ble gjort en prøvevotering, der forslaget fikk 10 mot 15 stemmer og ville falt ved en 

votering. 

 

 

Tom Skare fremmet også forslag om følgende tilleggspunkt: 

 Det bes om at den nasjonale byggegrensen på 100 meter sees på i denne sammenheng 

innenfor sone 3. Hitra kommune ønsker at kommunene i sone 3 kan innføre endret 

byggegrense til sjø på 35 meter. 

Tom Skare trakk det ovennevnte forslaget og fremmet istedenfor følgende forslag til 

tilleggspunkt: 



Det bes om at den nasjonale byggegrensen på 100 meter sees på i denne sammenheng 

innenfor sone 3. Hitra kommune ønsker at kommunene i sone 3 kan innføre endret 

byggegrense til sjø på 50 meter. 

 

 

Ordfører foreslår følgende voteringsrekkefølge: Først stemmes det over forslaget fra av Høyre, 

Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet, deretter forslaget fra formannskapet, og til sist over 

Tom Skares nye forslag – der 35 meter, endres til 50 meter. 

 

 

Det stemmes over forslaget fra av Høyre, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet: 

Forslaget fikk 10 mot 15 stemmer og falt. De følgende representantene stemte for forslaget: 

Arnt Julius Breivoll (AP) 

Tom Skare (FRP) 

Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) 

Dag Willmann (H) 

Sigrid Helene Hanssen (H) 

Per Johannes Ervik (PP) 

Synnøve Hanssen (PP) 

Jan Egil Handberg (PP) 

Otto Jæger Lien (PP) 

Tor Johan Sagøy (Uavh.) 

 

 

Det ble stemt over formannskapets forslag: 

 Det ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. 

 

 

Til sist ble det stemt over Tom Skares tilleggsforslag, nå på 50-meters grense: 

Forslaget fikk 14 mot 11 stemmer og ble dermed vedtatt. De følgende representantene stemte 

imot forslaget: 

John Lernes (AP) 

Roger Magne Sørensen (V) 



Erlend Broholm (SV) 

Lars Erik Strand Vitsø (AP) 

Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) 

Ida Karoline Refseth Borholm (AP) 

Monica Mollan (AP) 

Jann O. Krangnes (R) 

Guro-karoline Aabakken (R) 

Aase Anne Strømsvik Olsen (AP) 

Eldbjørg Broholm (AP) 

 

 

Vedtak: 

 

Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i høringsuttalelsen: 

Paragrafen: «I deler av strandsonen med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig 

strandsone, kan det i større grad vurderes ny utbygging enn i områder som har lite 

tilgjengelig areal og stort utbyggingspress. Tiltak i 100-metersbeltet må alltid vurderes 

mot hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser.» Endres til: «I deler av strandsonen med lite utbyggingspress og mye 

tilgjengelig strandsone, kan det tillates ny utbygging når tiltak i 100-metersbeltet er 

vurdert mot hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser.» 

 

Det bes om at den nasjonale byggegrensen på 100 meter sees på i denne sammenheng 

innenfor sone 3. Hitra kommune ønsker at kommunene i sone 3 kan innføre endret 

byggegrense til sjø på 50 meter. 

 

Hitra kommunestyre vedtar å sende vedlagte uttalelse, med de vedtatte endringer, som svar til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring av reviderte statlige planretningslinjer 

for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

 
 



Saksprotokoll i Hitra formannskap - 15.09.2020  

Behandling: 

 

Ordfører fremmer forslag til endring i høringsuttalelsen: 

 Paragrafen «I deler av strandsonen med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig 

strandsone, kan det i større grad vurderes ny utbygging enn i områder som har lite tilgjengelig 

areal og stort utbyggingspress. Tiltak i 100-metersbeltet må alltid vurderes mot hensynet til 

natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»  

Endres til: «I deler av strandsonen med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig 

strandsone, kan det tillates ny utbygging når tiltak i 100-metersbeltet er vurdert mot hensynet 

til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.» 

 

Forslaget vedtas enstemmig. 

 

Innstillingen vedtas enstemmig med vedtatte endring i høringsuttalelsen. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Hitra kommunestyre vedtar å sende vedlagte uttalelse som svar til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets høring av reviderte statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

 

 

 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre vedtar å sende vedlagte uttalelse som svar til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets høring av reviderte statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen. 
 
  



PS 94/20 Søknad om fritak fra verv som varaordfører 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 
 
John Lernes, på vegne av sin gruppe, fremmer forslag om Ida Karoline Refseth Broholm (AP) 
som ny varaordfører: 
 
Tom Skare, på vegne av gruppe Høyre, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet kommer med 
følgende forslag: 

Under forutsetning av at sittende varaordfører Torfinn Stub (V) innvilges fritak fra 
vervet som varaordfører fremmer vi forslag på Sigrid Helene Hanssen (H) som ny 
varaordfører for resten av perioden 2020-2023. 

 
Ordfører foreslo følgende stemmerekkefølge: Først om Torfinn Stub (V) får fritak, deretter om 
Torfinn Stub (V) skal fortsette som fast medlem av formannskapet, og til sist stemme over de 
to foreslåtte kandidatene: 
 
Det ble stemt over om Torfinn Stub (V) får fritak: 

Dag Willmann (H) og Lars P. Hammerstad (Uavh.) stemte imot fritak. Torfinn Stub (V) får 
dermed fritak fra vervet som varaordfører. 

Det ble stemt over om Tofinn Stub (V) får fortsette som fast medlem av formannskapet: 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Torfinn Stub (V) får fortsette som fast medlem av 
formannskapet. 

 
Det ble stemt mellom kandidatene Ida Karoline Refseth Broholm (AP), og Sigrid Helene 
Hanssen (H) til å være varaordfører fra 01.10.2020 og ut inneværende periode. 
Ida Karoline Refseth Broholm (AP) fikk 15 mot 10 stemmer og ble dermed valgt som ny 
varaordfører fra 01.10.2020. Følgende representanter stemte på Sigrid Helene Hanssen (H): 

Tor Johan Sagøy (Uavh.) 
Otto Jæger Lien (PP) 
Jan Egil Handberg (PP) 
Synnøve Hanssen (PP) 
Per Johannes Ervik (PP) 
Sigrid Helene Hanssen (H) 
Dag Willmann (H) 
Bjørg Reitan Bjørvik (FRP) 
Tom Skare (FRP) 
Lars P. Hammerstad (Uavh.)  

 
Vedtak: 
 
 Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 7-9 andre ledd, å 
imøtekomme søknad fra representanten Torfinn Stub (V) om å tre ut av vervet som 
varaordfører for resten av valgperioden.  
 Representanten Torfinn Stub (V) vil fortsette som fast medlem i Hitra kommunestyre og 
fast medlem i Hitra formannskap, og trer inn i disse vervene fra 01.10.2020. Dette i henhold til 
fritaksperioden innvilget i PS 60/20.  
  



  
 Som ny varaordfører for inneværende valgperiode velges Ida Karoline Refseth Broholm 
med virkning fra 01.10.2020. 
 
 
 

Innstilling: 

 Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 7-9 andre ledd, å 
imøtekomme søknad fra representanten Torfinn Stub om å tre ut av vervet som varaordfører 
for resten av valgperioden.  
 Representanten Torfinn Stub vil fortsette som fast medlem i Hitra kommunestyre og 
fast medlem i Hitra formannskap, og trer inn i disse vervene fra 01.10.2020. Dette i henhold til 
fritaksperioden innvilget i PS 60/20.  
  
  
 Som ny varaordfører for inneværende valgperiode velges …………….. 
  



PS 95/20 Melding - PS 131/ oppfølging av sak 130/20, erverv av eiendom 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 25.09.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre tar formannskapets vedtak i PS 131/20 – Oppfølging av sak 130/20, 
erverv av eiendom, til orientering. 
 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre tar formannskapets vedtak i PS 131/20 – Oppfølging av sak 130/20, 
erverv av eiendom, til orientering 
 
  



Referatsaker 

RS 12/20 Referat fra Samarbeidsforum 24.08.2020 

 



Interpellasjoner: 
 
Vi har ingen å miste 
Fra Høyre – FrP - PP - ved gruppeleder Sigrid Helene Hanssen 
 
Nesten to mennesker tar livet sitt hver dag i Norge. Mer enn 6000 gjør selvmordsforsøk og 
svært mange har selvmordstanker. Hvert år tar ca. 30 barn og unge selvmord. Dette er 
tankevekkende tall! 
 
I Norden er det selvmord som tar flest unge liv, mer enn kreft, trafikkulykker og andre 
sykdommer. Basert på nasjonale tall er det grunn til å tro at rundt 500 mennesker behandles 
for selvmordsforsøk hvert år i Trøndelag (4-6000 i Norge). 
I en rapport fra SINTEF kom det nylig frem at godt under halvparten av kommunene har rutiner 
for oppfølging av de som gjør et selvmordsforsøk. Det er svært beklagelig når vi vet at dette er 
en gruppe mennesker som har stor risiko for nye selvmordsforsøk. 
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som «en aktiv, villet handling som fører 
til døden». Årsakene til selvmord er sammensatte, men sviktende selvfølelse, høye krav til egne 
ytelser og opplevelsen av indre ensomhet er forklaringer som ofte tas i bruk.  
 
Å være åpen om psykisk helse og selvmordsproblematikk er en krevende øvelse, men det er 
viktig å tørre å være åpen om temaet. Hvordan kan vi bidra til en sunn åpenhet, en åpenhet 
som kan forebygge? Hvordan viser vi nødvendig respekt både for den som er borte, de som har 
prøvd og for de som sitter igjen, når vi snakker i offentligheten om selvmord? Åpenhet og 
forebygging er en samfunnsoppgave. Vi, fellesskapet må tørre og vi skal vise, ikke bare innenfor 
vår kommune, men i hele Trøndelag.  
 
Derfor ønsker vi et initiativ til et bredt samarbeid i Trøndelag for å forebygge selvmord. Vi 
ønsker at Trøndelag fylkeskommune initierer et forpliktende samarbeid med offentlige aktører 
og frivillige organisasjoner og utarbeider en «Handlingsplan for selvmordsforebyggende arbeid 
i Trøndelag»  
Selvmordsforebygging må skje på mange ulike arenaer, derfor er bredt samarbeid viktig og de 
som ikke kan delta i samarbeidet bør få mulighet til å være høringsinstans i arbeidet.  
Psykiske helseproblemer er en av de store folkehelseutfordringene, og forebygging av selvmord 
er en viktig del av folkehelsearbeidet. Trøndelag fylkeskommune er koordinator for 
samarbeidsutvalget for folkehelsearbeidet i Trøndelag. 
 
Vi har ingen å miste og dette må vi si høyt og tydelig. For de som rammes kan nettopp 
opplevelsen av å være gitt opp, utenfor og mistbar, være noe av det som trekker mot 
avgrunnen. Vi mener åpenheten er lettere med en nullvisjon. Vi tror også dette legger viktige 
premisser for målrettet innsats. I møte med det sammensatte og vonde, trenger vi en klar 
visjon, en nullvisjon for selvmord. 
  



Forslag til vedtak: 
 

1. Hitra kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å 
forebygge selvmord i vår kommune.  

2. Hitra kommune sender en henvendelse til Trøndelag fylkeskommune, og ber om at 
fylkeskommunen initierer et samarbeid mellom kommuner, relevante aktører i 
helseforetaket og frivillige organisasjoner med mål om å lage en handlingsplan for 
forebygging av selvmord i Trøndelag.  

 



Svar på interpellasjon fra gruppe Høyre, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet: 
 
Svar fra ordfører på interpellasjon fra H, FrP og PP ved Sigrid Hansen: 
 
Dette er en prisverdig interpellasjon, fordi det er umulig å være uenig i intensjonen og tittelen 
«Vi har ingen å miste». Og det er et tema vi må være opptatt av.  
 
Mange av oss har nok dessverre personlige og smertelige erfaringer med temaet, ikke minst 
når det knytter seg til psykisk helse. Og vi vet da noe om den store tomheten og skyldfølelsen 
man sitter igjen med.  
 
Når det er sagt: Jeg tror at måten vi er på som medmennesker, betyr minst like mye som en 
formulert «nullvisjon» og «en handlingsplan». Er vi et lokalsamfunn der vi ser hverandre – bryr 
oss om hverandre – i tilstrekkelig grad? Dette er, etter mitt skjønn, de viktigste spørsmålene 
som vi kan stille oss selv og hverandre.  
 
I vår travelhet, og vårt jag etter materiell suksess og f.eks. den perfekte kroppen – det perfekte 
utseende? Ser vi – forstår vi – de som sliter med å henge med? Eller tror vi og mener vi at det 
beste er at «alle er selv sin egen lykkes smed»? Kanskje er vi for likegyldige og tenker: Han eller 
hun er en taper, er lat osv.? Hva har vi som svar til oss selv, på dette? Er vi den samaritanen 
som vi burde være? Det får den enkelte avgjøre, med seg selv. Men hva sier vi til andre, og hva 
legger vi i det?  
 
Hva er vi villig til å bidra med – bidra til, individuelt og kollektivt? Om dette er svar som best gis 
gjennom vedtak og en handlingsplan, det tror ikke jeg. Det handler mer om hvem vi vil være 
som samfunn. Men la meg da føye til: La det ikke være uprøvd, men lov da oss selv at 
«handlingsplana» må ikke bli avlatet – den må føre til handling. Handling som også omfatter 
holdninger og adferd. 
 
Jeg har fått opplyst at vi allerede har på gang en handlingsplan, og da initiert av Fylkesmann og 
RVTS - regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS: 
«en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, 
traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk». I denne sammenheng er Hitra og 
Frøya pilotkommuner som skal få prøve ut en nettportal for, just nettopp, planskriving i vinter.  
 
I tillegg til dette, så vet jeg også, at oppvekstområdet jobber med de utfordringer vi har knyttet 
til det interpellasjonen handler om. 
 
  



Avledet fra dette, så slutter jeg meg til at vi fatter vedtak, i dag, men da som følger: 
 
Pkt.1: Slik interpellanten foreslår, altså: 

Hitra kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å 
forebygge selvmord i vår kommune  

Pkt.2:  
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å arbeide videre med å få fram en 
handlingsplan i samarbeid med Frøya kommune, Fylkesmann og RVTS. Planen må ha 
forutgående politisk behandling i h.h.v. OHO, UOP, Brukerråd, Eldres råd og 
Ungdomsråd, før den kommer til kommunestyret. Behandling i kommunestyret 
forutsettes å kunne skje innen mai neste år. 
 

 
Sigrid Helene Hanssen trakk deretter sitt forslag til punkt 2, og kommunestyret slutter seg 
enstemmig til de to punktene: 

1. Hitra kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å 
forebygge selvmord i vår kommune  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å arbeide videre med å få fram en 
handlingsplan i samarbeid med Frøya kommune, Fylkesmann og RVTS. Planen må ha 
forutgående politisk behandling i h.h.v. OHO, UOP, Brukerråd, Eldres råd og 
Ungdomsråd, før den kommer til kommunestyret. Behandling i kommunestyret 
forutsettes å kunne skje innen mai neste år. 

 



Interpellasjon fra representant Jann O. Krangnes 
Innsendt av Jann O. Krangnes, partiet Rødt. 
 

Til ordføreren.  

Gjennom mange år har det vært diskutert i Hitra kommune vedrørende utbygging av bolig til 
mennesker med nedsatt funksjonshemmede. Flere vedtak er gjort i denne saken. Saken har for 
flere år siden kommet fram til egnede arkitekttegninger for utforming av boligen som kan 
dekke behovet til 5 av brukerne innenfor den kategorien som her er snakk om. Det har sågar 
kommet så langt at tomt har blitt vedtatt til forbruket, men av ulike årsaker er tomten blitt 
utsatt for en byggestopp med utgangspunkt i et tvistemål. Deretter var det planlagt at 
utbyggingen skulle kunne startes i 2020, men med begrunnelse i at det i sentrumsområdet for 
Fillan var innført byggestopp ble investeringene til dette formålet under behandlingen av 
økonomiplanen forskjøvet til 2021. I samme møte ble det for øvrig, etter forslag fra partiet 
Rødt vedtatt et verbalt forslag som gikk ut på at, om det ikke var noe til hinder for at saken 
kunne framskyndes, skulle saken på nytt behandles under budsjettrevideringen i 2020. Dette 
vedtaket ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.  

Det er på denne bakgrunn at representanten Krangnes fra Rødt nå ønsker å reise spørsmålet 
om denne saken.  

Spørsmålet lyder som følgende:  

1. Finnes der grunner som tilsier at kommunestyret ikke er i stand til å gjennomføre sitt 
vedtak om å iverksette bygging av bolig Ung i henhold til allerede fattede vedtak i 
kommunestyret?  

2. I så fall, hva kan kommunen gjøre for å forsere disse problemene slik at vi kan sikre en 
igangsetting av byggingen av bolig til de som nå har ventet i over ti år. 

Videre vil undertegnede komme med følgende forslag til vedtak om ordføreren vil tillate det:  

Kommunestyret vedtar at tomt med betegnelsen K2, eller som brukt i den utlagte 
sentrumsplanen BS21 tildeles formålet Bolig Ung. 
  



Svar til interpellasjon fra representant Jann O. Krangnes: 
 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Jann Krangnes. 

Til spørsmålene (1 og 2): 

 

Hvis det er berettiget å stille et slikt spørsmål som «…kommunestyret ikke er i stand til å 
gjennomføre sitt vedtak, jfr spm 1, så blir det nok viktig, først og fremst, å gjøre oppmerksom 
på at arbeidsdelingen er slik: Kommunestyret og andre lovlig valgte organ under 
kommunestyret vedtar, innenfor lovverk og sine rammer, mens kommunedirektøren er 
ansvarlig for å gjennomføre vedtakene. Herunder iverksette sånt som vedtatte utbygginger.  

 

Jeg har vanskelig for å se at hverken kommunestyret eller kommunedirektøren, i denne saken, 
har forsømt seg i så måte. Så langt jeg kjenner til, så ble kommunedirektøren gjennom 
oversendelsesforslag fra dette organet, bedt om å vurdere Øytun til utbyggingsformålet. I 
tillegg, for å vise kommunestyret utålmodighet ift at saken er på overtid, så ble det under 
behandlingen av revidert budsjett den 25. juni, altså sist kommunestyret var samlet, bevilget, 
sitat «2 millioner kroner til prosjektering og planlegging av omsorgsboliger UNG i 2020», jfr 
spm 2. Det er slik saken formelt står, med mindre jeg har oversett noe. Jeg har imidlertid blitt 
muntlig orientert om at lokalisering Øytun er uegnet, både p.g.a. plassforholdene og kostnader. 

 

Når det er sagt: Nå må det skje noe, og det forventes at eventuelle mangelfulle politiske 
avklaringer blir fremmet for politisk behandling. 

 

Med bakgrunn i min besvarelse så vil jeg fremme følgende forslag til vedtak: 

Kommunedirektøren bes om å avklare tomtevalget, enten K2/BS21 eller et annet og 
foretrukket tomtevalg, i et best mulig samarbeid med nærmeste pårørende og deres 
talspersoner. Tomtevalget og sak som avklarer finansiering for utbygging må 
framlegges kommunestyret snarest mulig, etter forutgående behandling i relevante 
underliggende politiske organ. Saken må senest foreligge til kommunestyrets møte den 
5. november i år. 

  



Jann O. Krangnes trekker sitt forslag og ordførers forslag blir enstemmig vedtatt. 

Kommunedirektøren bes om å avklare tomtevalget, enten K2/BS21 eller et annet og 
foretrukket tomtevalg, i et best mulig samarbeid med nærmeste pårørende og deres 
talspersoner. Tomtevalget og sak som avklarer finansiering for utbygging må 
framlegges kommunestyret snarest mulig, etter forutgående behandling i relevante 
underliggende politiske organ. Saken må senest foreligge til kommunestyrets møte den 
5. november i år. 


