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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Bjørn Jensen
MEDL
Arnt Magne Flesvik
MEDL
Otto Jæger Lien
MEDL

Representerer
AP
SP
PP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Malin Helgebostad Monsø
Bjørn Jensen
Jon Lian
Arnt Magne Flesvik
Gunnar Ingolf Andresen
Otto Jæger Lien
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AP
SP
PP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ingjerd Astad
Kommunedirektør
Audun Norbotten
Rådgiver
Dag Robert Bjørshol Nærings- og brannsjef
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 11.03.2021. Det fremkom ingen merknader.
Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) ble innvilget permisjon mellom 14:15 og 14:45.
Orienteringer
Ordførers orientering
Ordfører orienterte kommunestyret om befolkningsutvikling, nye bedriftsetableringer og siste
nytt angående tunnelutbedringen av Frøya-tunnelen.
Utvalgsleder Lars P. Hammerstad
Utvalg for Helse og Omsorg gjennomførte sitt møte i går 17.03, som fysisk møte i
kommunestyresalen. Til møtet var det invitert til orientering fra frivilligheten ved Jann
Krangnes LHL. Jann orienterte på generelt grunnlag fra frivilligheten på Hitra. Til møtet var også
lederne av Eldres råd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalget og
rådslederne hadde en særdeles god og nyttig debatt rundt temaet og den gode presentasjonen
fra Krangnes.
Utvalget fikk deretter en orientering om status for covid-19 vaksineringa. Frem til 17.03 er Ca
5% av Hitterværingene fullvaksinert og ca 8 % har fått vaksinedose 1.
Pr dato er Hitra kommet til 1939 årgangen i vaksineringen.
AstraZenica vaksinen er som kjent, satt på vent. Varsel om antall vaksinedoser kommer til Hitra
for 1 uke av gangen. Det er enda ikke gitt noen informasjon om vaksinedoser til etter påske.
Dette fører til stort press på planleggingen og gjennomføringen av vaksineringen. Det er nå
kommet pålegg om at også fremmedarbeidere skal regnes med i kommunens vaksineprogram,
uten at dette påvirker Hitras tildeling av antall vaksinedoser. Omfordelingen av vaksinedoser til
kommunene, reduserte tildelingen til Hitra kommune med 11%.
Mye bivirkninger med influensalignende symptomer blant helsepersonellet gir kortere fravær,
noe som fører til større arbeidspress på de som er på jobb. Det er ikke registrert alvorlige
bivirkninger fra vaksinen på Hitra.
Med bakgrunn i statens endring av refusjonsordningen til ressurskrevende brukere, ble Hitra
kommune tvunget til å gjennomføre en sterk reduksjon av bemanning innenfor

tjenesteområdet TNF. Reduksjonen på 6,8 årsverk som skal gjennomføres, forsøkes
gjennomført uten oppsigelser med minst mulig påvirkning av tilbudet til brukerne.
Utbyggingen av «Bolig Ung» forventes oppstartet til høsten.
Utvalg for Helse og Omsorg ble i møtet orientert om at oppstart av utbyggingen av 14
sykehjemsplasser for demente blir forskjøvet til 2023. Dette på grunn av den vedtatte
utbyggingen av Hitrahallene. Arealene som var tiltenkt utbyggingen av sykehjemsplassene blir
vesentlig forringet og vil bli tilnærmet uegnet til formålet. Utbyggingen vil i tillegg også føre til
store ulemper med vareleveranser til Helsetunet / storkjøkkenet og sterkt redusert
personalparkering pga at riggområdet skal plasseres i bakgården til Helsetunet. Med de krav til
sikkerhetssoner for slike anlegg, blir i praksis alt areal i bakkant av Helsetunet avstengt i hele
utbyggingsperioden. Dette vil skape ytterligere press på tilgjengelige sentrumsnære
parkeringsplasser i Fillan.
Utvalget ble i tillegg orientert om at det interkommunale samarbeidet om NAV gikk med et
betydelig underskudd i 2020. Utsiktene for 2021 ble signalisert til å være enda mere
utfordrende.
Oppfølging og ansvar for interkommunalt samarbeid, som vertskommune samarbeidet NAV er
etter delegeringsreglementet 3.1.3, er dette overført til formannskapet. Utvalget forventer at
formannskapet følger denne sake nøye og tar nødvendige forholdsregler som utvalget kan
gjennomføre for å begrense overskridelsene inneværende år.
Utvalgsleder Eldbjørg Broholm
Orienterte fra utvalg oppvekst.
Utvalgsleder John Lernes
Orienterte fra utvalg plan, landbruk og miljø.

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 17/21

Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.02.2021

PS 18/21

Orientering om corona-situasjonen – status, tiltak og
forskrift om smitteverntiltak

PS 19/21

Samarbeidsavtale mellom Hitra kommune og St.
Olavs hospital HF

PS 20/21

Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest,
Lakseregionen

PS 21/21

Kommunal overtakelse av private vannverk

PS 22/21

Meldingssak - Midlertidig forskrift om
smitteverntiltak - Påbud om munnbind m.v.

PS 23/21

Meldingssak - Merknadsbehandling og
egengodkjenning - mindre vesentlig endring av
reguleringsplanen for Mastad, gnr 86, bnr 1 m fl

PS 24/21

Melding - Utbygging av Hitrahallen - Endring av
garantiform

PS 25/21

Meldingssak - Brev angående innføring av redusert
akseltrykk på fylkesvei 6426 Sunde-Vågan
Saker i møtet

FO 1/21

Interpellasjon - Hitra Kysthavn og havnesamarbeid

Lukket

Saker til behandling
PS 17/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.02.2021
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.03.2021
Behandling:
Jann O. Krangnes (R) og Synnøve Aslaug Hanssen velges til å underskrive protokollen.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

PS 18/21 Orientering om corona-situasjonen – status, tiltak og forskrift om smitteverntiltak
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.03.2021
Behandling:
Kommunedirektøren orienterte kommunestyret om status for corona-situasjonen. Det er per i
dag ingen med bekreftet smitte i kommunen. Men det er mye smitte i nærområdene og
påsken nærmer seg. Ut ifra råd fra kommuneoverlegen for Hitra kommune innstiller
kommunedirektøren på å opprettholde den forskriften som vi allerede har.
Innstillingen, med enkelte presiseringer, ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. I samsvar med lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer
smittevernloven § 4-1 vedtar kommunestyret å forlenge Midlertidig forskrift om
smitteverntiltak, Hitra kommune, Trøndelag, vedtatt av Hitra av kommunestyre i sak
12/21, den 18. februar 2021.
2. Vedtaket om å videreføre lokal forskrift innebærer følgende pålegg:
 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde
minimum en meters avstand
 Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser
 Påbud om bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
 Påbud om bruk av munnbind for kjøreskoler og annen føreropplæring
 Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingstjenester
etc.
 Påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom for øvrig
 Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på
treningssentre, fysikalske institutt etc.
 Registrering av alle kunder på serveringssteder
3. Forskriften gjelder inntil den blir opphevet.
4. Det delegeres til formannskapet å oppheve eller gjøre endringer i forskriften dersom
smittesituasjonen lokalt eller regionalt tilsier dette.
5. Kommunestyret vedtar i tillegg til forskriften følgende anbefalinger:
 Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10
personer per uke
 Begrense reiser ut over det som er høyst nødvendig, særlig til områder som har høyt
smittetrykk (som for eksempel Oslo kommune og kommuner med nasjonalt
tiltaksnivå A)
 Arrangementer som samler/ kan samle personer som kommer fra kommuner som har
høyt smittetrykk bør utsettes eller avlyses.
 Både fastboende innbyggere og fritidsinnbyggere anbefales å handle lokalt men
begrense antall som gjennomfører innkjøp gjennom at en handler for alle som
tilhører samme husstand





Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art
Møter og samlinger gjennomføres så langt som mulig digitalt.
Alle Innbyggere og tilreisende anbefales å laste ned smittestopp-appen.

Innstilling:
1. I samsvar med lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer
smittevernloven § 4-1 vedtar kommunestyret å forlenge Midlertidig forskrift om
smitteverntiltak, Hitra kommune, Trøndelag, vedtatt av Hitra av kommunestyre i sak 12/21,
den 18. februar 2021.
2. Vedtaket om å videreføre lokal forskrift innebærer følgende pålegg:
 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde
minimum en meters avstand
 Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser
 Påbud om bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
 Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingstjenester
etc.
 Påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom for øvrig
 Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på
treningssentre, fysikalske institutt etc.
 Registrering av alle kunder på serveringssteder
3. Forskriften gjelder inntil den blir opphevet.
4. Det delegeres til formannskapet å oppheve eller gjøre endringer i forskriften dersom
smittesituasjonen lokalt eller regionalt tilsier dette.
5. Kommunestyret vedtar i tillegg til forskriften følgende anbefalinger:
 Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10
personer per uke
 Begrense reiser ut over det som er høyst nødvendig, særlig til områder som har høyt
smittetrykk (som for eksempel Oslo kommune og kommuner med nasjonalt tiltaksnivå
A)
 Arrangementer som samler/ kan samle personer fra ulike kommuner bør utsettes eller
avlyses
 Begrense antall som gjennomfører innkjøp gjennom at en handler for alle
 Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art
 Møter og samlinger gjennomføres så langt som mulig digitalt.
 Alle Innbyggere og tilreisende anbefales å laste ned smittestopp-appen.

PS 19/21 Samarbeidsavtale mellom Hitra kommune og St. Olavs hospital HF
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.03.2021
Behandling:

Innstillingen fra utvalg helse og omsorg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Samarbeidsavtale i Helsefellesskapet
mellom St. Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
2. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 1; Retningslinje for samarbeid
om behandling av pasienter i Helsefellesskapet, mellom St. Olavs hospital HF og
kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
3. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 2 – 11 i Helsefellesskapet
mellom St. Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
4. Hitra kommunestyre godkjenner at mindre, ikke prinsipielle endringer av praktisk art
I Retningslinjene, gjennomføres av Administrativt Samarbeidsutvalg i avtaleperioden.
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Samarbeidsavtale i Helsefellesskapet mellom
St. Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
2. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 1; Retningslinje for samarbeid
om behandling av pasienter i Helsefellesskapet, mellom St. Olavs hospital HF og
kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
3. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 2 – 11 i Helsefellesskapet
mellom St. Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
4. Hitra kommunestyre godkjenner at mindre, ikke prinsipielle endringer av praktisk art
I Retningslinjene, gjennomføres av Administrativt Samarbeidsutvalg i avtaleperioden.
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Behandling:
Harald M. Hatle orienterte rådet angående samarbeidsavtalen mellom Hitra kommune og St.
Olavs hospital HF.
Vedtak:
Eldres råd tar saken til orientering

Saksprotokoll i Brukerråd - 16.03.2021
Behandling:
Harald M. Hatle orienterte rådet angående samarbeidsavtalen mellom Hitra kommune og St.
Olavs hospital HF.
Vedtak:
Brukerrådet tar saken til orientering.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Samarbeidsavtale i Helsefellesskapet mellom
St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
2. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 1; Retningslinje for samarbeid
om behandling av pasienter i Helsefellesskapet, mellom St.Olavs hospital HF og
kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
3. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 2 – 11 i Helsefellesskapet
mellom St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
4. Hitra kommunestyre godkjenner at mindre, ikke prinsipielle endringer av praktisk art
I Retningslinjene, gjennomføres av Administrativt Samarbeidsutvalg i avtaleperioden.

PS 20/21 Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, Lakseregionen
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.03.2021
Behandling:
Tom Skare (FRP) fremmet følgende forslag:
Som representant med talerett oppnevnes Sigrid Helene Hanssen (H), og Tom Skare
(FRP) som vararepresentant med talerett.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling, med ovennevnte tillegg, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

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.
Sigrid Helene Hanssen (H) velges som representant med talerett, og Tom Skare som
vararepresentant med talerett.

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 21/21 Kommunal overtakelse av private vannverk
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.03.2021
Behandling:
John Lernes (AP) og Tor Johan Sagøy (H) ba om en vurdering av sin habilitet i denne saken.
Dette grunnet at de har deltatt i forhandlingsutvalget. Kommunedirektøren innstilte på at de
ikke skal erklæres inhabile grunnet dette.
De ble enstemmig erklært habile av kommunestyret.
Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) var innvilget permisjon og forlot møtet klokken 14:15.
Kommunestyret telte dermed 24 av 25 representanter.
Ordføreren ba om at formannskapets innstilling tillegges følgende presisering i punkt 3b:
«og i henhold til kommunens og andre offentlige standardkrav»
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag til tilleggspunkter til kommunedirektørens
innstilling:
3.
Igangsatt, men senere avlyst anbudsprosess i sak PS 13/20 i KST, på strekningen
Ulværet - Sandstad, gjennomføres ihht. vedtak i saken. Det tas forbehold om
finansiering og politisk behandling i forbindelse med ny hovedplan for vann før
prosjektet kan iverksettes.
4.
Overtagelse av private vannverk ihht. prioritert liste punkt 1 - 9 gjennomføres innen
kortest mulig tidsrom, maks 3 - 5 år, med oppstart inneværende år for de anleggene
som er godkjent og klarert ihht. vilkår for overtagelse. Dette for å sikre innbyggere og
næringsliv tilgang på rent vann og for å begrense omfanget av kostnadene som tiltaket
utløser med lengre byggetid.
Kommunestyret stemte deretter mellom formannskapets innstilling og Sigrid Helene Hanssens
(H) forslag. Formannskapets innstilling fikk 18 stemmer og Sigrid Helene Hanssens (H) forslag
fikk 6 stemmer.
Følgende representanter stemte for Sigrid Helene Hanssens forslag:
Tor Johan Sagøy (Uavh.)
Dag Willmann (H)
Tom Skare (FRP)
Sigrid Helene Hanssen (H)
Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP)
Synnøve Aslaug Hanssen (PP)
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
Ytre Ansnes
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 og i henhold til kommunens og andre offentlige
standardkrav, 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.
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
Ytre Ansnes
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
Private vannverk som i dag er tilknyttet kommunal vannforsyning,
og med likestilt prioritet:
Tranvikan
Hopsjø – Småge
Ytre Ansnes
Ansnes Midtre
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.

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 22/21 Meldingssak - Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - Påbud om munnbind m.v.
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til etterretning.
Innstilling:
Saken tas til etterretning.

PS 23/21 Meldingssak - Merknadsbehandling og egengodkjenning - mindre vesentlig endring
av reguleringsplanen for Mastad, gnr 86, bnr 1 m fl
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.03.2021
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til etterretning.
Innstilling:
Meldingen tas til etterretning.

PS 24/21 Melding - Utbygging av Hitrahallen - Endring av garantiform
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.03.2021
Behandling:
Ann Bodil Kosberg Wingan kom tilbake 14:46, og deltok i behandlingen i denne saken..
Monica Mollan (AP) og Dag Willmann (H) ba om en vurdering av egen habilitet i denne saken
grunnet at Monica Mollan er styremedlem i Hitrahallen SA og Dag Willmann er gift med daglig
leder for Hitrahallen. Kommunedirektøren innstilte på at de kan erklæres inhabile.
Representantene ble enstemmig erklært inhabile og forlot dermed møtet i denne
saken. Kommunestyret telte dermed 23 medlemmer i behandlingen av denne saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til etterretning.

Innstilling:
Saken tas til etterretning.

PS 25/21 Meldingssak - Brev angående innføring av redusert akseltrykk på fylkesvei 6426
Sunde-Vågan
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.03.2021
Behandling:
Dag Willmann (H) og Monica Mollan (AP) tiltrådte møtet igjen. Kommunestyret var dermed
fulltallig igjen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Meldingen tas til etterretning.
Innstilling:
Meldingen tas til orientering.

Saker i møtet
FO 1/21 Interpellasjon - Hitra Kysthavn og havnesamarbeid
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 18.03.2021
Behandling:
Interpellasjon - Hitra Kysthavn og havnesamarbeid v/ Dag Willmann (H)
Vi har alle, gjennom lokal presse og Tidens Krav, fått med oss uenigheten mellom Hitra
kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn etter Hitra kommunes utmelding fra et flerårig
havnesamarbeid og bebudet inngåelse av nytt samarbeid med Trondheim Havn som erstatning
for dette. Undertegnede har ikke nok innblikk i finjussen til å ta stilling til hvem som har rett
eller galt i den diskusjonen som har oppstått i kjølvannet av denne utmeldelsen.
Jeg vil imidlertid be ordføreren redegjøre rundt noen spørsmål i denne forbindelse og rundt
det som jeg anser å være helt sentrale spørsmål for Hitra kommunestyre i denne situasjonen:
1. Løper Hitra kommune noen økonomisk risiko som en følge av den konflikten som har
oppstått mellom Hitra kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn?
2. Hvilke ambisjoner har Trondheim Havn for videreutvikling av totalkonseptet, Hitra
Kysthavn?
3. Hvilke ambisjoner har Trondheim Havn for havneaktiviteten i Hitra Kysthavn og også
samspillet med Trondheim Havns øvrige havnestruktur lengre inn i Trondheimsfjorden?
4. Er Trondheim Havn villig til å investere økonomisk i en videreutvikling av konseptet,
Hitra Kysthavn og den daglige havneaktiviteten?
5. Vil ordføreren legge til rette for at ledelsen i Trondheim Havn snarlig kan informere
Hitra kommunestyre rundt sine ambisjoner for et slikt havnesamarbeid?
Ordførerens svar:
Først så vil jeg for ordens skyld vise til kommunestyrets enstemmige vedtak den 26.11. i fjor,
der innholdet er som følger:
1.
2.
3.
4.

Med henvisning til selskapsavtalen for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS varsler
Hitra kommunestyre herved om sin uttreden av selskapet. I den anledning ber
kommunestyret om uttalelse fra havneselskapets styre og havneråd.
Hitra kommunestyre legger til grunn at slik uttreden kan skje med virkning fra
31.12.2021, med mindre partene finner det mulig å gjennomføre en uttreden på et
tidligere tidspunkt.
Det bes om at havneselskapets styre avklarer grunnlaget for og størrelsen på
utløsningssum. Deretter finner Hitra kommune det naturlig å gjennomføre nærmere
forhandlinger, slik at man kommer fram til en mest mulig minnelig løsning.
Hitra kommune vil søke om å bli deltakerkommune i Trondheim Havn IKS. Derav vil
det i en forhandlingsløsning, slik Hitra kommune ser det, kunne være aktuelt med
direkte forhandlinger om overdragelse av eiendeler og rettigheter mellom
havneselskapene. Vi ber også om at dette spørsmålet avklares i KNH’s bestemmende
organ. Hvis ikke direkte overdragelser mellom havneselskapene er mulig eller
akseptabelt, så vil selvsagt Hitra kommune forholde seg til det.

5.

Ordfører og kommunedirektør gis fullmakt til å inngå nærmere forhandlinger med
Trondheim Havn for å avklare hva som kan oppnås ved og betingelser for inntreden i
Trondheim Havn IKS. Forhandlingsresultatet, sammen med nærmere avklaring
knyttet til pkt. 1-4, framlegges for kommunestyret for nærmere behandling,
avklaring og vedtak.

Dette vedtaket ble deretter møtt med et vedtak i havnerådet i KNH den 09.12.20 hvor det i
punkt 1 heter:
«KNH IKS vil avklare grunnlaget for Hitras uttreden og gå i forhandlinger om dette
umiddelbart…»
I tillegg framgår det av vedtaket at det er en forutsetning at «kaianlegget på Hitra skal
beholdes og videreutvikles i KNH IKS…» og det framgår at man ikke ønsket direkte
forhandlinger med Trondheim Havn IKS.
For min del synes jeg dette var et greit nok utgangspunkt å forholde seg til, i erkjennelsen av at
det skal forhandles. Likevel tenkte jeg at det hører vel ikke til sjeldenhetene at man i
skillsmisseforhandlinger har litt forskjellig utgangspunkt. Poenget må være at man reelt
forhandler med sikte på å avklare, og aller helst slik at man kan nå fram til det vi i vårt vedtak
har kalt en «minnelig løsning». Alle som har vært gjennom skilsmisser, på en eller annen måte,
har vel for øvrig erfart at det kan være krevende, men likevel svært viktig at man forholder seg
til fakta og viser vilje til å skilles som venner. Videre er det vel også greit å ta høyde for en
gyllen regel som sier: «Det blir ingen avtale før begge parter er sånn passe misfornøyd».
Så må jeg tilstå at likevel ble det litt overraskende når den andre parten velger å gå så høyt ut
på banen i media, først i Tidens Krav den 10.02. og da etter at det var etablert
forhandlingskontakt mellom vår kommunedirektør og ledelsen i KNH. Jeg ble av journalisten i
TK bedt om å kommentere utsagnene fra havnedirektøren i KNH, noe jeg gjorde skriftlig og
avsluttet med slik:
– Jeg konstaterer ellers at vår kommunedirektør er i gang med forhandlinger, og jeg avventer
resultatene fra dette. Senere har også vår lokalavis hatt oppslag om saken,
Derav, som konkret svar på spørsmål 1-4 så blir det mest riktig, synes jeg, å svare som jeg
gjorde til Tidens Krav den 10.02.:
– Jeg konstaterer at vår kommunedirektør er i gang med forhandlinger, og jeg avventer
resultatene fra dette. Dette vil da også være helt i tråd med det som vårt vedtak av 26.11.20
avsluttes med i pkt.5, sitat «Forhandlingsresultatet, sammen med nærmere avklaring knyttet til
pkt. 1-4, framlegges for kommunestyret for nærmere behandling, avklaring og vedtak».
Slik svarer jeg, ikke minst fordi vi, altså kommunestyret, har gjort et enstemmig vedtak, som jeg
forholder meg lojalt til. En naturlig følge av dette er også å avvente til kommunedirektøren har
gjennomført det vi, som normalt, forventer som oppfølging av både dette og andre vedtak. Når
så kommunedirektøren kommer tilbake til oss med resultatene i form av sak til behandling, da
håper jeg også at svar på spørsmålene fra interpellanten foreligger.
Likevel litt mer spesifikt til spørsmål 5, så blir mitt svar: Ja, selvfølgelig, om og når vi er kommet
så langt at det er avklart mer gjennom forhandlinger, så vil det være naturlig å invitere
Trondheim Havn til kommunestyret for nærmere presentasjon og for den del konfrontasjon.

Så må jeg få tilføye at denne saken, for meg, handler om i hovedsak om en ting – et spørsmål
– og da:
Hva tror jeg vil gavne Hitra best? Min tro om det har jeg vel allerede sagt noe om den 26.11. i
fjor, men jeg sa også at jeg har min tvil. Så håper jeg at både min og dere andre sin tro kan
være mer avklart nå vi får saken tilbake og til nærmere vurdering og behandling. I mellomtiden
bør vi være litt tålmodig, og heller vente i spenning på hva som åpenbares. Og ut fra det
bekjenne vår tro, men i ydmykhet for at ingen av oss eier den hele, fulle og evige sannhet, slik
Sokrates gjorde.
Avslutningsvis må jeg ellers gjøre oppmerksom på at dersom noen i kommunestyret mener å
ha fakta og opplysninger som tilsier at vi vet nok, og derav mener kommunestyret bør endre
eller kansellere sitt vedtak, så er det selvsagt fritt fram til å fremme forslag om det.
Helt til slutt spør jeg kommunedirektøren, som har ansvaret for å levere på kommunestyrets
vedtak og som leder forhandlingene på vår vegne, om hun har noe hun vil tilføye?

