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Angående sak PS 79/21 Utvidelse av Hitra Kysthavn - disponering 
av midler fra salg av tilleggsareal til Bachke & Co 
 
Viser til innkommet udatert skriv vedrørende utvidelse av Hitra kysthavn og disponering av 
midler fra salg av tilleggsareal til Bachke & Co.  
 
Spørsmålet i kommunestyremøte fra ordfører til kommunedirektøren var vel heller om 
regelverket rundt offentlige anskaffelser var fulgt, og ikke hvorvidt Hitra kommune i egenregi 
har lyst ut anbud i sakens anledning. Kommunedirektøren bekreftet i så måte i møtet at 
regelverket rundt offentlige anskaffelser var fulgt. 
 
Faktum i denne saken var at salg av parsellen ble behandlet omtrent samtidig som 
byggetillatelse på Bachke’s utvidelse forelå. Bachke & Co hadde allerede inngått datofestede 
kontrakter på utbygging innenfor sin tomt deri også for grunnarbeid. Tomten ble solgt med 
vilkår på ordinære betingelser innenfor Industriområdet Jøsnøya, dvs. ferdig grovplanert på 
kote 2,7. Som vedlegget viser nødvendiggjør det bygge anmeldte tiltaket uttak av fjellmasser i 
kommunal regi, for i det hele tatt å kunne bygges. 
 
Hitra kommune har mottatt fra Bachke & Co en henvendelse som synliggjør konsekvensene 
for bedriften dersom ikke tomtearbeidene ble ferdigstilt til rett tid. Blant annet skrev Bachke 
& Co følgende til Hitra kommune.  
 
I forbindelse med utbyggingsplanene var det vesentlig for oss at dette ble utført så snart som 
mulig. Det samme gjaldt våre inngåelser av entrepriseavtaler, hvor utsettelse til over 
sommerferien ville ført til at vi fikk prisøkninger på grunn av pandemien og forsinket 
levering. Prisene var i juni på et meget høyt nivå, og med forsinkelser og ytterligere 
prisøkninger kunne det sette hele utbyggingen i fare  
 
Dette var omstendigheter som kommunen ikke kunne forutse og dermed kommer 
unntaksbestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser i § 5-2, pkt. c til anvendelse.    
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Hitra kommune var videre opptatt av å fjerne det nærmeste fjellpartiet på havna i vestlig 
retning før bygget ble reist, slik at ikke uheldige hendelser skulle oppstå ved senere 
utsprengning av fjell rett ved siden av det nyoppførte bygget, se vedlagt situasjonskart. Et 
element i den betraktningen har vært at prisen ved senere større utsprengning nært 
eksisterende bygningsmasse vil være av en helt annen økonomisk karakter enn utsprengning 
før bygg blir reist. Slik sett forelå det en betydelig økonomisk besparelse for Hitra kommune 
ved å gjennomføre uttaket før bygget ble reist. Dermed kommer også forskriftens § 5-2, pkt. b 
til anvendelse.   
 
Bachke & Co hadde allerede vært ut på markedet og innhentet konkurrerende priser fra 
firmaer på grunnarbeid ved utvidelsen. Hitra kommune valgte derfor å tiltre det foretrukne 
anbudet siden dette allerede hadde vært ute på markedet med konkurrerende priser.  
 
Tiden mellom kjøp av tomt samt Bachke’s inngåtte datofestede kontrakter med entreprenører 
var av en slik karakter at det ikke ble rom for en fullverdig utlysning av anbud i kommunal 
regi. Tidsperspektivet samt konsekvensene av utsatt uttak fremgår av sitatet fra Bachke & Co.  
 
Med basis i den uforutsette situasjonen som oppsto, ønske om utvidet kapasitet for kjøl/ frys 
på havna, økonomiske besparelser for kommunen samt det faktum at Bachke & Co allerede 
hadde konkurranseutsatt uttaket valgte Hitra kommune å benytte seg av 
unntaksbestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser jfr. § 5-2, i dette tilfellet.  
 
Dette til orientering  
 
            
Dag Robert Bjørshol 
Næring/ brannsjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

 

Vedlegg: Situasjonskart  
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