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Spørsmål

Spørsmål fra Monica Mollan (AP)
Slik jeg minnes ble det bevilget 200 000,- i ekstra midler til kulturskolen for å ev kunne hjelpe til
med Strand skolekorps sin utfordring rundt dirigent. Dette var midler som skulle kunne brukes i
tillegg til omrokkering av eksisterende tilbud. En 100 % stilling vil koste mye mere enn de 200
000,- så da viser jeg til Erlend Broholms spørsmål i forrige kommunestyremøte som jeg føler vi
ikke fikk svar på. Hvilke tilbud vil denne stillingen gå utover?
Stillingen er utlyst med 50 % i kulturskolen og 50 % i grunnskolen. Strand skolekorps skal dekke
50 000,- av dette er det tidligere opplyst. Hvor stor er denne stillingen som gjelder dirigent til
korps?
Vi har tidligere hatt saker hvor Hitterklang sin leie av kordirigent er brukt som eksempel. Da må
jeg få opplyse om at Hitterklang leier dirigent for kr. 60 000,- pr. år – og at dette dekker en 20
% stilling. Hitterklang er også avhengig av å følge kulturskoleåret, og har lite utbytte av
tjenesten på sommerhalvåret ved deltakelse på sangstevner og i helger. Vil dette også gjelde
for korpset?
Knarrlagsund skolekorps la ned for noen år siden pga manglende dirigent, og for skolekrets
Knarrlagsund kan denne saken virke veldig urettferdig.
Kormedlemmer i Hitterklang reagerer og undres på eventuelle forskjeller i utarbeidelse av
vilkår i kontrakt - samt pris.
Hvilken presedens lager vi med dette? Vil alle som driver kultur og idrett kunne søke
kommunen om tilsvarende støtte?
Svar fra kommunedirektør
For å starte med det siste; ja, det er helt klart en risiko for at denne saken setter presedens,
men avgjørelsen er i tråd med vedtak gjort i forbindelse med handlings- og økonomiplan.
Stillingen deles mellom to tjenesteområder, kultur og skole. Dette kan være en krevende
kombinasjon av kompetanse, og det blir spennende å se om det er interesse for denne type
stilling med slik stillingskombinasjon. Det er ikke gitt.
Dette er et tilbud som retter seg mot barn og unge. Det er krevende i mange kommuner å
drive korps. Det er ikke sikkert at det lykkes å holde liv i korpset selv om kommunen går inn
med bistand gjennom ressurser. Korpset er avhengig av at barn er interesserte i tilbudet og
ikke minst i at foreldre engasjerer seg. Strand skolekorps er det eneste skolekorpset som er
igjen på Hitra. I så måte skiller det seg fra Hitterklang som i hovedsak retter seg mot voksne.
Selve dirigentstillingen blir på 30 %. 20 % av stillingen er tenkt til undervisning av
messingblåselever, som er en tjeneste basert på brukerbetaling. Tilbudet vil ikke gå ut over
andre tilbud i kulturskolen, men bli et supplement.
1. spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen (H)
Lurer på om det kan formidles ett referat fra ordfører/kommunedirektørs møte med
fylkesvegadministrasjonen, som vi ble orientert om at var nært forestående (første fredag etter
forrige formannskapsmøte) sist vi møttes i formannskap. Dette ble nevnt i forbindelse med
mitt spørsmål om disponering og prioritering av ekstramidler til fylkesveger i kommunen. Blir

kommunen prioritert i forbindelse med disse ekstramidlene? I så fall hvilke vegstrekninger og
tiltak?
Svar fra Ordfører
Møtet med fylkesvegsadministrasjonen som det henvises til betraktes som en samtale med
sikte på å avklare mulighetene for utbedring av fylkesveier i kommunen, og da basert på de
prioriteringer som er vedtatt av kommunestyret. Det foreligger ikke noe referat. Det avventes
nå svar fra fylkeskommunen, og så snart det foreligger så vil det bli framlagt for politisk
vurdering.
I samme møte ble det også tatt opp spørsmål om kommunen kan benyttes seg av
fylkeskommunens asfaltkontrakt. Også dette er under oppfølging av administrasjonen.
Kommentar fra Sigrid Helene Hanssen (H)
Ønsker at kommunen benytter muligheten mens vi har et mobilt asfaltverk i kommunen.
Kommunedirektørens svar
Det jobbes med å få benytte denne muligheten. Dette var også løftet inn som tema i møte med
fylkeskommunen, for å avklare om kommunen kan koble seg på den samme avtalen som
fylkeskommunen inngår med leverandøren.
2. spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen
5. november behandlet kommunestyret saken om kommunalt bofelleskap for innbyggere med
funksjonshemming, også kalt «ungbo», og besluttet å bygge på arealet benevnt som K2 i Fillan
sentrum. Hvor står saken i dag? Ber om en orientering om status for framdrift og tidspunkt for
planlagt byggestart.
Svar fra kommunedirektøren
BoligUng og tomta K2 har ved flere anledninger etter vedtaket i november vært tema i
formannskapet, sist ved gjennomgangen av ny sentrumsplan. BoligUNG planlegges ut ifra den
gjeldende reguleringsplanen. Det innebærer at tomtestørrelsen er mindre enn det som ligger
som sentrumsplanen som har vært ute på høring. Dette var omtalt i saksframlegget. Utbygging
av BoligUNG vil ikke bli påvirket at framdrift for ny reguleringsplan. Men dersom den nye
reguleringsplanen blir vedtatt slik den foreligger nå, vil det gi mulighet for større grøntareal
rundt bygningen.
Kommunedirektøren ber om forståelse for framdriften med BoligUNG er noe forskjøvet
grunnet at håndtering av pandemien har tatt mye av kommunens kapasitet de siste månedene.
Planleggingsarbeidet er i gang. Formannskapet kan forvente at det legges ut
anbudskonkurranse i nærmere framtid.

Orienteringer
Ordførers orientering angående Frøya-tunellen
Ordføreren orienterte formannskapet om status for utredningsarbeidet knyttet til utbedring av
Frøya-tunellen og Hitratunnelen. Når dette er ferdig, så er det bedt om nærmere presentasjon
av dette i kommunestyret.
Regnskap 2020 v/ økonomisjef May Hårstad Lian
Økonomisjefen orienterte kommunen om regnskapet for 2020. Dette er fet første regnskapet
for nye Hitra kommune. Regnskapet vil legges frem som sak etter at den har vært igjennom
revisjon. I tillegg til de ordinære regnskapstallene ble det og presentert tall for Koronarelaterte utgifter. Presentasjonen videresendes formannskapets medlemmer.
Ordfører ba om det framlegges mere informasjon om hva som ligger bak tallene i
Koronaregnskapet for at formannskapet skal bedre forstå hva som har kostet i denne
sammenhengen. Slik informasjon vil bli lagt fram i forbindelse med at regnskapet blir lagt fram
for politisk behandling.
Styring av låneporteføljen – rentebinding v/ kommunedirektøren
Gjennom det vedtatte finansreglementet, er det gitt et større handlingsrom for å velge
fordeling mellom fast- og flytende rente på kommunens lån. Kommunedirektøren orienterte
formannskapet om hvordan fordelingen mellom andel fast og flytende rente er, og at det nå er
fornuftig å vurdere om binde renten på en større andel av lånene. Det innhentes for tiden
tilbud fra låneinstitusjonene på fastrente på totalt 140 mill kr, for å ut fra det kunne vurdere å
binde mere av gjelden til fastrente. Når noen av dagens fastrenteavtaler går ut i juni og juli då,
skal vi igjen vurdere om det da skal inngås nye fastrenteavtaler, eller om disse lånene på det
tidspunktet bare skal gå over til flytende rente.
Formannskapet ønsker å holdes informert om utviklingen av dette.
Revidering av politisk reglement
Formannskapet ble utdelt gjeldende reglement for politiske organer, og utkastet til nytt
reglement for folkevalgte organer. Dette vil komme som sak til endelig behandling i
kommunestyret. Forut for dette skal den behandles av Eldres råd, Brukerrådet, Ungdomsrådet,
utvalgene og formannskapet.
Hovedplan vann 2021 – 2031
Kommunedirektøren orienterte i forbindelse med behandlingen av PS 41/21 om det pågående
arbeidet med revideringen av hovedplan vann. I utgangspunktet var det planlagt å legge fram
hovedplan vann til behandling samtidig med saken om kommunal overtakelse av private
vannverk. Arbeidet med revidering av hovedplanen er omfattende og det gjenstår en god del
arbeid fortsatt. Intensjonen er at hovedplan vann legges fram til politisk behandling i april.
Vedtak om prioritering av kommunal overtakelse av private vannverk vil ha stor betydning for
arbeidet med hovedplan vann.
John Lernes, leder av forhandlingsutvalget for overtakelse av private vannverk, orienterte
formannskapet om dette under behandling av PS 41/21 Kommunal overtakelse av private
vannverk.
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Saker til behandling
PS 31/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 09.02.2021
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Protokollen ble enstemmig vedtatt godkjent.

PS 32/21 Orientering av smitteutbruddet - status, tiltak og behov for egne forskrifter
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Formannskapet opprettholder forskrift vedtatt i PS 18/21 i formannskapsmøte 09.02.2021.
Saken oversendes kommunestyret som meldingssak ved første ordinære møte, og
kommunestyret kan da selv avgjøre om det skal vedtas endrede/andre forskrifter.

PS 33/21 Valg av representanter til jury - Kystlandsbyen Vikan
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:
Ordføreren foreslo følgende kommunestyrerepresentant til å delta i juryen:
Ordfører, Ole L. Haugen (AP)
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ida Karoline Refseth Broholm (AP) foreslo følgende kommunestyrerepresentant til å delta i
juryen:
Erlend Broholm (SV)
Forslaget ble enstemmig nedstemt.
Jann O. Krangnes (R) foreslo følgende kommunestyrerepresentant til å delta i Juryen:
Sigrid Helene Hanssen (H)
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap velger følgende 2 representanter til medlemmer av juryen Kystlandsbyen
Vikan:
Representant Ole L. Haugen (AP)
Representant Sigrid Helene Hanssen (H)
Innstilling:
Hitra formannskap velger følgende 2 representanter til medlemmer av juryen Kystlandsbyen
Vikan:
Representant ………………………………
Representant ………………………………

PS 34/21 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Koronatiltak
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:
Formannskapet ber om at ved behandling av slike saker så skal det følge med en oversikt over
tidligere vedtak for samme type tildelinger.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar følgende retningslinjer for tildeling av «Kommunal
kompensasjonsordning til lokale virksomheter»
1. Det kan tildeles maksimalt kr. 75 000,- pr. søker og maksimalt 60 % av de
dokumenterte tap av inntekter.
2. Virksomheter som har hatt store kostnader til smitteverntiltak
3. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet
4. Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes
av andre ordninger
Søknaden registreres elektronisk via www.regionalforvaltning.no
Ordningen lyses ut så snart søknadsskjema er utarbeidet fra departementet og
søknadsfristen settes til 30.06.2021 Søknader behandles fortløpende.
Søknadene behandles i formannskapet etter innstilling fra kommunedirektøren.
Det ble bedt om at det i forbindelse med saksframlegg knyttet til nye søknader, også blir
medtatt en oversikt over hvilke bedrifter som har mottatt tilsvarende tilskudd tidligere, fra
kommunen og eller Staten (Skatteetaten, Innovasjon Norge eller andre statlige eller
fylkeskommunale ordninger relatert til korona-situasjonen).
Innstilling:
Hitra formannskap vedtar følgende retningslinjer for tildeling av «Kommunal
kompensasjonsordning til lokale virksomheter»
1. Det kan tildeles maksimalt kr. 75 000,- pr. søker og maksimalt 60 % av de
dokumenterte tap av inntekter.
2. Virksomheter som har hatt store kostnader til smitteverntiltak
3. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet
4. Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for virksomheter som ikke treffes av
andre ordninger
Søknaden registreres elektronisk via www.regionalforvaltning.no
Ordningen lyses ut så snart søknadsskjema er utarbeidet fra departementet og søknadsfristen
settes til 30.06.2021 Søknader behandles fortløpende.

Søknadene behandles i formannskapet etter innstilling fra kommunedirektøren.

PS 35/21 Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, Lakseregionen
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:
Ordfører fremmet punkt 4
Ordføreren velges som Hitra kommunes medlem i representantskapet. Varaordføreren
velges som varamedlem.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med ordførerens tilleggspunkt, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Hitra kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til
kommunelovens kapittel 18 Dette erstatter dagens regionråd for Orkdalsregionen.
Navnet på rådet skal være Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvestLakseregionen.
Forslag til samarbeidsavtale, datert 17.02 2021 og kontoravtale datert 12.02.2021
vedtas som grunnlag for samarbeidet.
Ordføreren velges som Hitra kommunes medlem i representantskapet.
Varaordføreren velges som varamedlem.

Innstilling:
1.
2.
3.

Hitra kommune deltar i etablering av interkommunalt politisk råd i henhold til
kommunelovens kapittel 18.2. Dette erstatter dagens regionråd for Orkdalsregionen.
Navnet på rådet skal være Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvestLakseregionen.
Forslag til samarbeidsavtale, datert 17.02 2021 og kontoravtale datert 12.02.2021
vedtas som grunnlag for samarbeidet.

PS 36/21 Trivselstiltak i grendene - søknad om midler til turstier
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21, tildeles kr 40 000 i tilskudd til Hitra IL
v/anleggsgruppa for utbedring, opparbeiding og tilrettelegging av turstiene Vikanstien og
Blåskogen rundt iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om behov for evt. tillatelser.
Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50 %, resten etter innkjøp.
For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet.
Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt eller
delvis etter skjønnsmessig vurdering.
Innstilling:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21, tildeles kr 40 000 i tilskudd til Hitra IL
v/anleggsgruppa for utbedring, opparbeiding og tilrettelegging av turstiene Vikanstien og
Blåskogen rundt iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om behov for evt. tillatelser.
Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50 %, resten etter innkjøp.
For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet.
Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt eller
delvis etter skjønnsmessig vurdering.

PS 37/21 Trivselstiltak i grendene - søknad om midler for oppdatering av toalett- og
sanitærfasiliteter, Dolmøy IL
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21, tildeles kr 50 000 i tilskudd for utbedring
av sanitæranlegg i Dolmøy idrettshus iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om behov for
evt. tillatelser.
Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50 %, resten etter innkjøp.
For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet.
Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt eller
delvis etter skjønnsmessig vurdering.
Tilskudd gitt i sak 60/20 tilbakeføres til fondet.
Innstilling:
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 og sak 25/21, tildeles kr 50 000 i tilskudd for utbedring av
sanitæranlegg i Dolmøy idrettshus iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om behov for evt.
tillatelser.
Tilskuddet utbetales forskuddsvis med 50 %, resten etter innkjøp.
For tildelt tilskudd skal det sendes inn en enkel rapport etter gjennomført tiltak/aktivitet.
Hvis tiltaket ikke gjennomføres eller fullføres, vil tilskuddet bli krevd tilbakebetalt, helt eller
delvis etter skjønnsmessig vurdering.
Tilskudd gitt i sak 60/20 tilbakeføres til fondet.

PS 38/21 Forespørsel om kommunal overtakelse av vedlikehold av Naustveien i Vikan
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:
Ordfører fremmet forslag om å gi avslag på søknaden. Avslaget begrunnes med at saken kan gi
vidtrekkende presedens.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra kommune gir avslag på søknad fra Naustveien veilag.
Dette begrunnes med at saken kan gi vidtrekkende presedens.
Innstilling:
Saken fremmes uten innstilling.

PS 39/21 Revisjon av statutter - kommunens priser
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag til endring i statuttene for «Frivilligprisen»:
 Første kulepunkt under Målet med prisen som endres til følgende: «å hedre personer
for uegennyttig frivillig arbeid som utføres for å hjelpe andre og tilrettelegge for
andre».
 Stryke andre kulepunkt.
 Tredje kulepunkt omskrives til å si følgende: «Å skape engasjement og anerkjennelse
for frivillig arbeid».
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet følgende forslag til endring i statuttene for «Æresprisen»
 Den første setningen under Målet med prisen omskrives til følgende: «Prisen tildeles for
særlig innsats innenfor områder som har bidratt til å gjøre kommunen kjent og
anerkjent innen næring eller annen samfunnsnyttig virksomhet..
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet forslag angående «Flekkmarihandprisen» og «Æ bryr mæ om dæ»-prisen.
 Det skal deles ut to av hver pris. En i grunnskolen og en for videregående for begge
prisene.
 Målet med prisen for «Æ bryr mæ om dæ»-prisen skal omskrives til å si følgende: «Å få
satt fokus på omsorg og omtanke for ande medmennesker, og samtidig stimulere til
initiativ og engasjement.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Jann O. Krangnes (R) fremmet forslag om å fjerne «på en modig måte» fra Hvem som kan
tildeles prisen under «Æ bryr mæ om de»-prisens statutter.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordføreren fremmet forslag om at pengegavesatsen for «Æ bryr mæ om dæ»-prisen og
«Flekkmarihandprisen» settes til 3.000,- kr for hver pris
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet forslag om at pengegavesatsen for «Æ bryr mæ om dæ»prisen og «Flekkmarihandprisen» settes til 15.000,- kr for hver pris
Ordføreren endret deretter sitt forslag til 5.000,- kr for hver pris.
Dette ble til slutt enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra Formannskap vedtar de nye statuttene som framstilt i saken med følgende
endringer:
a. For «Frivillighetsprisen:
i. Nytt kulepunkt under Målet med prisen som sier følgende: «å hedre
personer for uegennyttig frivillig arbeid».
ii. Stryke andre kulepunkt.

iii. Tredje kulepunkt omskrives til å si følgende: «Å skape engasjement og
anerkjennelse for frivillig arbeid».
b. For «Æresprisen»:
i. Den første setningen under Målet med prisen omskrives til følgende:
«Prisen tildeles for særlig innsats innenfor områdene næring, kultur
idrett og frivillig innsats, og som har bidratt til å gjøre kommunen kjent.
c. For «Flekkmarihandprisen» og Æ bryr mæ om dæ»-prisen:
i. Det skal deles ut to av hver pris. En i grunnskolen og en for
videregående for begge prisene.
ii. Målet med prisen for «Æ bryr mæ om dæ»-prisen skal omskrives til å si
følgende: «Å få satt fokus på omsorg og omtanke for ande
medmennesker, og samtidig stimulere til initiativ og engasjement.
iii. I første setning under Hvem som kan tildeles prisen for «Æ bryr mæ
om dæ»-prisen fjernes ordene «på en modig måte».
2. Statutten gjøres gjeldende f.o.m. årets prisutdelinger.
3. Prisbeløpene fastsettes slik:
Kulturprisen
Frivilligprisen
Æresprisen
Flekkmarihandprisen
«Æ bryr mæ om dæ» - prisen

Kr 15.000
Kr 15.000
Kr 15.000
à 2 Kr 5.000
à 2 Kr 5.000

Innstilling:
1. Hitra Formannskap vedtar de nye statuttene som framstilt i saken.
2. Statutten gjøres gjeldende f.o.m. årets prisutdelinger.
3. Prisbeløpene fastsettes slik:
Kulturprisen
Frivilligprisen
Æresprisen
Flekkmarihandprisen
«Æ bryr mæ om dæ» - prisen

Kr 15.000
Kr 15.000
Kr 15.000
Kr 5.000
Kr 5.000

PS 40/21 Kampanje "Bopåhitra.no"
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:
Ordfører fremmet forslag om å øke bevilgningen fra 70.000,- til 100.000,- kr.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen, med justert beløp, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra formannskap bevilger kr. 70.000, - til deltagelse i kampanjen Bopåhitra.no
2. Hitra kommune vil som deltaker i kampanjen få tilgang til data/kunnskap (eksempel
klikk og målgrupper) som sikrer læringsutbyttet av prosjektet.
3. Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål
Innstilling:
1. Hitra formannskap bevilger kr. 70.000, - til deltagelse i kampanjen Bopåhitra.no
2. Hitra kommune vil som deltaker i kampanjen få tilgang til data/kunnskap (eksempel
klikk og målgrupper) som sikrer læringsutbyttet av prosjektet.
3. Prosjektet finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål

PS 41/21 Kommunal overtakelse av private vannverk
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.03.2021
Behandling:
John Lernes (AP) orienterte formannskapet om denne saken. Torfinn Stub (V) og John Lernes
AP), og senere John Lernes og Tor Johan Sagøy (H), har forhandlet med eiere av private
vannverk om kommunal overtakelse av disse.
Det er stor forskjell på tilstanden til de ulike anleggene. Etter kommunal overtakelse av
private vannverk så skal abonnentene betale samme vanngebyr som øvrige kommunale
vannabonnenter. Dette betyr at eventuelle kostnader ved å oppgradere anlegg til samme
standard som det kommunale bør innlemmes i påkoblingskostnaden. Dette må også ta hensyn
til de ulike vannverkenes gjeld/formue.
Ordfører fremmet følgende som nytt forslag til vedtak:
1. Hitra kommune har som utgangspunkt de prinsipper og grunnlag for overtakelse av
private vannverk som ligger nedfelt i vedlagte dokument benevnt «Møtereferat:
Private vannverk – problemstillinger og diskusjonsgrunnlag til møte 03.02.2021.
2. Hitra kommune legger til grunn følgende prioriteringsliste for kommunal overtakelse
av private vannverk:
1
Private vannverk som i dag er tilknyttet kommunal vannforsyning,
og med likestilt prioritet:
Tranvikan
Hopsjø – Småge
Ansnes Midtre
Ansnes ytre
Myranes
Bjørnevågen
Sveneset
Herøya
2
Hestnes og Asmundvåg
3
Grefnesvågen og Helgebostad
4
Strøm
3. a) Anleggene med sidestilt prioritet 1 tas det sikte på å overta fra kommende
årsskifte (01.01.2022). Dette innarbeides i og avklares nærmere gjennom behandling
av Hovedvannplan.
b) For anlegg til de områder med prioritet 2-4 så bes kommunedirektøren om å
vurdere og fremme alternative rimeligere løsninger, men som sikrer god nok
kommunal vannbehandling, enten ved:
 forlengelse av og tilknytning til eksisterende kommunalt forsyningsnett, eller
 bruk av dagens eller andre vannkilder
Videre må løsningen for Strøm vurderes som selvstendig anlegg (som i dag), eller
alternativt som tilknytning til løsningen for Hestnes og Asmundvåg. Det må tas sikte
på nærmere avklaring av løsninger og tidspunkt for overtakelse og investeringer
gjennom framlegg og behandling av Hovedvannplan.

4. Anlegg som overtas, men som ikke tilfredsstiller VA-normen, bør oppgraderes over
tid, men da etter en nærmere vurdering som søkes avklart og vedtatt gjennom
behandlingen av hovedvannplan og økonomi- og handlingsplan. Det synes dog
nødvendig at anlegget Myranes blir oppgradert så snart som mulig etter kommunal
overtakelse.
5. a) Dagens abonnenter tilhørende vannverket Tranvikan og Hopsjø-Småge skal ikke
betale ny tilknytningsavgift som følge av kommunal overtakelse. Men det
forutsettes at alle disse abonnentene forpliktes til å montere vannmåler senest innen
01.01.2023.
b) For alle andre, både gamle og nye abonnenter, så forutsettes det innbetaling av
tilknytningsavgift iht. det kommunale gebyrregulativet. Det enkelte vannverk blir
selv ansvarlig for slik innbetaling til kommunen, og dette kan skje gjennom
anvendelse av opparbeidet egenkapital i form av kontantbeholdnin eller ved
innkreving fra sine abonnenter. Innbetalingen til kommunen må skje før kommunen
overtar anlegget. Abbonentene må for øvrig forpliktes til å montere vannmåler
senest innen 01.01.2023.
6. Effekten av ovennevnte for gebyrer og dermed selvkost, bør synliggjøres gjennom
framlegget av forslaget til hovedvannplan og gjennom og gjennom kommende
behandling av økonomi- og handlingsplan.
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag
Kommunedirektørens innstilling legges til følgende punkter:
3. Igangsatt, men senere avlyst anbudsprosess i sak PS 13/20 i kommunestyret, på
strekningen i Ulværet – Sandstad, gjennomføres iht. vedtak i saken. Det tas
forbehold om finansiering og politisk behandling i forbindelse med ny hovedplan for
vann før prosjektet kan iverksettes.
4. Overtakelse av private vannverk iht. prioritert liste punkt 1-9 gjennomføres innen
kortest mulig tidsrom, maks 3-5 år, med oppstart inneværende år. Dette for å sikre
innbyggere og næringsliv tilgang på rent vann og for å begrense omfanget av
kostnadene som tiltaket utløser med lengre byggetid.
Formannskapet voterte over ordførers forslag mot Sigrid Helene Hanssens (H) forslag.
Ordførerens forslag fikk seks stemmer og Hanssens forslag fikk en stemme. Ordførers
forslag ble dermed vedtatt.
Sigrid Helene Hanssen (H) stemte for sitt forslag.
Vedtak:
1. Hitra kommune har som utgangspunkt de prinsipper og grunnlag for overtakelse av
private vannverk som ligger nedfelt i vedlagte dokument benevnt «Møtereferat: Private
vannverk – problemstillinger og diskusjonsgrunnlag til møte 03.02.2021.
2. Hitra kommune legger til grunn følgende prioriteringsliste for kommunal overtakelse av
private vannverk:

1

2
3
4

Private vannverk som i dag er tilknyttet kommunal vannforsyning,
og med likestilt prioritet:
Tranvikan
Hopsjø – Småge
Ansnes Midtre
Ansnes Ytre
Myranes
Bjørnevågen
Sveneset
Herøya
Hestnes og Asmundvåg
Grefnesvågen og Helgebostad
Strøm

3. a) Anleggene med sidestilt prioritet 1 tas det sikte på å overta fra kommende årsskifte
(01.01.2022). Dette innarbeides i og avklares nærmere gjennom behandling av
Hovedvannplan.
b) For anlegg til de områder med prioritet 2-4 så bes kommunedirektøren om å vurdere
og fremme alternative rimeligere løsninger, men som sikrer god nok kommunal
vannbehandling, enten ved:
 forlengelse av og tilknytning til eksisterende kommunalt forsyningsnett, eller
 bruk av dagens eller andre vannkilder
Videre må løsningen for Strøm vurderes som selvstendig anlegg (som i dag), eller
alternativt som tilknytning til løsningen for Hestnes og Asmundvåg. Det må tas sikte på
nærmere avklaring av løsninger og tidspunkt for overtakelse og investeringer gjennom
framlegg og behandling av Hovedvannplan.
4. Anlegg som overtas, men som ikke tilfredsstiller VA-normen, bør oppgraderes over tid,
men da etter en nærmere vurdering som søkes avklart og vedtatt gjennom behandlingen
av hovedvannplan og økonomi- og handlingsplan. Det synes dog nødvendig at anlegget
Myranes blir oppgradert så snart som mulig etter kommunal overtakelse.
5. a) Dagens abonnenter tilhørende vannverket Tranvikan og Hopsjø-Småge skal ikke betale
ny tilknytningsavgift som følge av kommunal overtakelse. Men det forutsettes at alle
disse abonnentene forpliktes til å montere vannmåler senest innen 01.01.2023.
b) For alle andre, både gamle og nye abonnenter, så forutsettes det innbetaling av
tilknytningsavgift iht. det kommunale gebyrregulativet. Det enkelte vannverk blir selv
ansvarlig for slik innbetaling til kommunen, og dette kan skje gjennom anvendelse av
opparbeidet egenkapital i form av kontantbeholdnin eller ved innkreving fra sine
abonnenter. Innbetalingen til kommunen må skje før kommunen overtar anlegget.
Abbonentene må for øvrig forpliktes til å montere vannmåler senest innen 01.01.2023.
6. Effekten av ovennevnte for gebyrer og dermed selvkost, bør synliggjøres gjennom
framlegget av forslaget til hovedvannplan og gjennom og gjennom kommende
behandling av økonomi- og handlingsplan.

Innstilling:
1. Hitra kommune legger til grunn de prinsipper og grunnlag for overtakelse av private
vannverk som ligger nedfelt i vedlagte dokument benevnt «Møtereferat: Private
vannverk – problemstillinger og diskusjonsgrunnlag til møte 03.02.2021»
2. Hitra kommune legger til grunn følgende prioriteringsliste for kommunal overtakelse av
private vannverk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tranvikan/ Bjørnevågen
Hopsjø- Småge
Ansnes Midtre
Hestnes (Fra Småge til Hestnes Hvalstasjon)
Asmundvåg
Grefsnesvågen/ Helgebostad
Ytre Ansnes og Myranes
Svenes
Herøya
Strøm

Prioriteringslisten legges til grunn for rekkefølgen anleggene overtas av Hitra kommune.
Kommunens vannplan tidfester når anleggene fases inn i kommunens vann-nett. For hver
enkel overtakelse skrives det en egen overtakelsesprotokoll. Videre synliggjøres effekten av
overtakelsene i kommunens årlige budsjett/ selvkostanalyse før overtakelse.
PS 42/21 Startlån full finansiering
PS 43/21 Startlån - fullfinansiering
PS 44/21 Startlån - fullfinansiering

Referatsaker
RS 5/21 NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale virksomheter

