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Vedlegg:  

1 Høringsutkast Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 

Saksprotokoll i Kommunestyret 2011-2015 - 19.06.2014  

Behandling: 

Dag Willmann og Anna Refsnes tiltrådte møtet igjen, og kommunestyret er dermed fulltallig. 

 

Vedtak: 

Hitra kommunestyre merknadsbehandler og egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens 

§ 11-15, Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, på følgende vilkår: 

1. Følgende formulering tas inn i samfunnsplanen på side 24 sist i femte avsnitt: «Dette 

omfatter også kontinuerlig arbeid med trafikksikkerhetstiltak.» 

2. I kapittel om «Risiko og sårbarhet» side 19, tas følgende inn i første avsnitt: 

«Kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse ble sist vedtatt i K-sak 47/09, 

28.05.2009. ROS-analyser gjennomføres innen kommunens områder iht. krav i lovverk. 

Kommunen har egen plan for kriseledelse. Denne rulleres kontinuerlig.» 

3. I kapittel om «Risiko og sårbarhet» side 19, tas følgende inn i fjerde avsnitt: «Hitra er 

sårbar for klimatiske endringer da kommunens hovednæring er avhengig av stabile 

klimatiske forhold. En økning i havtemperatur vil kunne være kritisk for 

oppdrettsnæringen. Ekstremvær, skipskatastrofer med utslipp og havnivåstigning er også 

vesentlige risikofaktorer for Hitra kommune. Kommunens vanntilgang er også en viktig 

faktor. Drikkevann og produksjonsvann innenfor lokal industri baseres på overflatevann 

som renses. Vanntilgang er avgjørende i utviklingen av samfunnet på Hitra.» 

4. I kapittel om «Sysselsetting og næringsutvikling» side 16 tas følgende inn i tredje avsnitt: 

«Hitra skal fortsette arbeidet for å opprettholde gode vilkår for landbruksdrift i 

kommunen.» 

5. I kommuneplanens delmål 3.3 side 27 tas følgende inn i siste setning: «…, og det skal 

søkes løsninger som ivaretar landbruksinteressene og kulturlandskapet i kommunen.» 
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6. I kapittel om «Sysselsetting og næringsutvikling» side 16 tas følgende inn i andre avsnitt: 

«Hitra kommune skal arbeide for at oppdrettsnæringen skal ha fortsatt gode bærekraftige 

vekstvilkår både innenfor egne kommunegrenser og i regionen.» 

7. I kapittel om «Sysselsetting og næringsutvikling» side 16 tas følgende inn bakerst i siste 

avsnitt: «Nyutviklede havne- og infrastrukturtiltak med tanke på bruk av sjøen og sjøveien 

vil også i fremtida være bærende for samfunnsutviklinga på Hitra.» 

8. I kapittel om Risiko og sårbarhet side 19 tas følgende inn bakerst i siste avsnitt: 

«Kommunen skal være bevisst på den utfordring som ligger i at man arbeider aktivt med 

å gjøre alle til lags, noe som på sikt kan redusere evnene våre til å bevege seg målrettet 

og raskt i en definert retning.» 

9. I kapittel «Mål for utvikling…» side 22 endres første avsnitt til: «Hitra kommune ser sin 

viktigste oppgave og målsetting i å legge grunnlag for at alle skal ha et godt liv på Hitra 

samt legge til rette for at veksten kan fortsette i kommunen samtidig som det tas hensyn til 

regionale og nasjonale målsettinger vedrørende klima, miljø og bærekraft. Utfordringene 

innen miljø og bærekraft er knyttet til areal og arealforvaltning i tillegg til livsstil og 

forbruk, samt forvaltning og vern av ulike naturtyper. Godt nivå på lovpålagt 

tjenesteyting må balanseres mot en sunn kommuneøkonomi.(…)» 

10. I kapittel «Mål for utvikling» side 22 tas følgende inn bakerst i fjerde avsnitt om 

livsløpsperspektiv: «Kommunen ønsker å ha kontinuerlig fokus på arbeidet med 

sammenhengene mellom miljø, livsstil og forbruk for å sikre et godt grunnlag for 

forvaltningen av fremtidige generasjoners naturarv.» 

11. I kapittel «Risiko og sårbarhet» på side 19 tas følgende inn bakerst: «Begrepet 

”Bærekraftig utvikling” er opprinnelig definert som ”en utvikling som tilfredsstiller 

dagens generasjons behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners 

mulighet til å tilfredsstille sine behov.” Hitra kommune har utarbeidet en energi- og 

klimaplan som lister opp mål for redusert klimautslipp og energibruk, og det er de siste 

år arbeidet med å løfte kvalitetsnivået på kommunale bygninger slik at disse er mer 

energibesparende ut fra punkter i denne planen. Hitra har også et stort mangfold av 

naturressurser som er viktig både for næringsutvikling og for befolkningens mulighet for 

å utøve friluftsliv. I arealplanen er det fokusert på et balansert forhold mellom vern og 

bruk. Dette forholdet vil igjen bli vurdert ved rullering av kommuneplanens arealdel.» 

12. Tittel på kapittel om «Risiko og sårbarhet» endres til «Risiko og sårbarhet, miljø og 

bærekraft». 

13. Teksten gjennomgås språkmessig og rettes opp. 

14. Administrasjonen pålegges å rette opp plandokumentet i henhold til godkjent vedtak, 

samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet 2011-2015 - 10.06.2014  

Behandling: 

 

Tilrådning: 

Hitra kommunestyre merknadsbehandler og egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens 

§ 11-15, Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, på følgende vilkår: 
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1. Følgende formulering tas inn i samfunnsplanen på side 24 sist i femte avsnitt: «Dette 

omfatter også kontinuerlig arbeid med trafikksikkerhetstiltak.» 

2. I kapittel om «Risiko og sårbarhet» side 19, tas følgende inn i første avsnitt: 

«Kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse ble sist vedtatt i K-sak 47/09, 

28.05.2009. ROS-analyser gjennomføres innen kommunens områder iht. krav i lovverk. 

Kommunen har egen plan for kriseledelse. Denne rulleres kontinuerlig.» 

3. I kapittel om «Risiko og sårbarhet» side 19, tas følgende inn i fjerde avsnitt: «Hitra er 

sårbar for klimatiske endringer da kommunens hovednæring er avhengig av stabile 

klimatiske forhold. En økning i havtemperatur vil kunne være kritisk for 

oppdrettsnæringen. Ekstremvær, skipskatastrofer med utslipp og havnivåstigning er også 

vesentlige risikofaktorer for Hitra kommune. Kommunens vanntilgang er også en viktig 

faktor. Drikkevann og produksjonsvann innenfor lokal industri baseres på overflatevann 

som renses. Vanntilgang er avgjørende i utviklingen av samfunnet på Hitra.» 

4. I kapittel om «Sysselsetting og næringsutvikling» side 16 tas følgende inn i tredje avsnitt: 

«Hitra skal fortsette arbeidet for å opprettholde gode vilkår for landbruksdrift i 

kommunen.» 

5. I kommuneplanens delmål 3.3 side 27 tas følgende inn i siste setning: «…, og det skal 

søkes løsninger som ivaretar landbruksinteressene og kulturlandskapet i kommunen.» 

6. I kapittel om «Sysselsetting og næringsutvikling» side 16 tas følgende inn i andre avsnitt: 

«Hitra kommune skal arbeide for at oppdrettsnæringen skal ha fortsatt gode bærekraftige 

vekstvilkår både innenfor egne kommunegrenser og i regionen.» 

7. I kapittel om «Sysselsetting og næringsutvikling» side 16 tas følgende inn bakerst i siste 

avsnitt: «Nyutviklede havne- og infrastrukturtiltak med tanke på bruk av sjøen og sjøveien 

vil også i fremtida være bærende for samfunnsutviklinga på Hitra.» 

8. I kapittel om Risiko og sårbarhet side 19 tas følgende inn bakerst i siste avsnitt: 

«Kommunen skal være bevisst på den utfordring som ligger i at man arbeider aktivt med 

å gjøre alle til lags, noe som på sikt kan redusere evnene våre til å bevege seg målrettet 

og raskt i en definert retning.» 

9. I kapittel «Mål for utvikling…» side 22 endres første avsnitt til: «Hitra kommune ser sin 

viktigste oppgave og målsetting i å legge grunnlag for at alle skal ha et godt liv på Hitra 

samt legge til rette for at veksten kan fortsette i kommunen samtidig som det tas hensyn til 

regionale og nasjonale målsettinger vedrørende klima, miljø og bærekraft. Utfordringene 

innen miljø og bærekraft er knyttet til areal og arealforvaltning i tillegg til livsstil og 

forbruk, samt forvaltning og vern av ulike naturtyper. Godt nivå på lovpålagt 

tjenesteyting må balanseres mot en sunn kommuneøkonomi.(…)» 

10. I kapittel «Mål for utvikling» side 22 tas følgende inn bakerst i fjerde avsnitt om 

livsløpsperspektiv: «Kommunen ønsker å ha kontinuerlig fokus på arbeidet med 

sammenhengene mellom miljø, livsstil og forbruk for å sikre et godt grunnlag for 

forvaltningen av fremtidige generasjoners naturarv.» 

11. I kapittel «Risiko og sårbarhet» på side 19 tas følgende inn bakerst: «Begrepet 

”Bærekraftig utvikling” er opprinnelig definert som ”en utvikling som tilfredsstiller 

dagens generasjons behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners 

mulighet til å tilfredsstille sine behov.” Hitra kommune har utarbeidet en energi- og 

klimaplan som lister opp mål for redusert klimautslipp og energibruk, og det er de siste 

år arbeidet med å løfte kvalitetsnivået på kommunale bygninger slik at disse er mer 

energibesparende ut fra punkter i denne planen. Hitra har også et stort mangfold av 

naturressurser som er viktig både for næringsutvikling og for befolkningens mulighet for 

å utøve friluftsliv. I arealplanen er det fokusert på et balansert forhold mellom vern og 

bruk. Dette forholdet vil igjen bli vurdert ved rullering av kommuneplanens arealdel.» 
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12. Tittel på kapittel om «Risiko og sårbarhet» endres til «Risiko og sårbarhet, miljø og 

bærekraft». 

13. Teksten gjennomgås språkmessig og rettes opp. 

14. Administrasjonen pålegges å rette opp plandokumentet i henhold til godkjent vedtak, 

samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre merknadsbehandler og egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens 

§ 11-15, Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, på følgende vilkår: 

1. Følgende formulering tas inn i samfunnsplanen på side 24 sist i femte avsnitt: «Dette 

omfatter også kontinuerlig arbeid med trafikksikkerhetstiltak.» 

2. I kapittel om «Risiko og sårbarhet» side 19, tas følgende inn i første avsnitt: 

«Kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse ble sist vedtatt i K-sak 47/09, 

28.05.2009. ROS-analyser gjennomføres innen kommunens områder iht. krav i lovverk. 

Kommunen har egen plan for kriseledelse. Denne rulleres kontinuerlig.» 

3. I kapittel om «Risiko og sårbarhet» side 19, tas følgende inn i fjerde avsnitt: «Hitra er 

sårbar for klimatiske endringer da kommunens hovednæring er avhengig av stabile 

klimatiske forhold. En økning i havtemperatur vil kunne være kritisk for 

oppdrettsnæringen. Ekstremvær, skipskatastrofer med utslipp og havnivåstigning er også 

vesentlige risikofaktorer for Hitra kommune. Kommunens vanntilgang er også en viktig 

faktor. Drikkevann og produksjonsvann innenfor lokal industri baseres på overflatevann 

som renses. Vanntilgang er avgjørende i utviklingen av samfunnet på Hitra.» 

4. I kapittel om «Sysselsetting og næringsutvikling» side 16 tas følgende inn i tredje avsnitt: 

«Hitra skal fortsette arbeidet for å opprettholde gode vilkår for landbruksdrift i 

kommunen.» 

5. I kommuneplanens delmål 3.3 side 27 tas følgende inn i siste setning: «…, og det skal 

søkes løsninger som ivaretar landbruksinteressene og kulturlandskapet i kommunen.» 

6. I kapittel om «Sysselsetting og næringsutvikling» side 16 tas følgende inn i andre avsnitt: 

«Hitra kommune skal arbeide for at oppdrettsnæringen skal ha fortsatt gode bærekraftige 

vekstvilkår både innenfor egne kommunegrenser og i regionen.» 

7. I kapittel om «Sysselsetting og næringsutvikling» side 16 tas følgende inn bakerst i siste 

avsnitt: «Nyutviklede havne- og infrastrukturtiltak med tanke på bruk av sjøen og sjøveien 

vil også i fremtida være bærende for samfunnsutviklinga på Hitra.» 

8. I kapittel om Risiko og sårbarhet side 19 tas følgende inn bakerst i siste avsnitt: 

«Kommunen skal være bevisst på den utfordring som ligger i at man arbeider aktivt med 

å gjøre alle til lags, noe som på sikt kan redusere evnene våre til å bevege seg målrettet 

og raskt i en definert retning.» 

9. I kapittel «Mål for utvikling…» side 22 endres første avsnitt til: «Hitra kommune ser sin 

viktigste oppgave og målsetting i å legge grunnlag for at alle skal ha et godt liv på Hitra 

samt legge til rette for at veksten kan fortsette i kommunen samtidig som det tas hensyn til 

regionale og nasjonale målsettinger vedrørende klima, miljø og bærekraft. Utfordringene 

innen miljø og bærekraft er knyttet til areal og arealforvaltning i tillegg til livsstil og 

forbruk, samt forvaltning og vern av ulike naturtyper. Godt nivå på lovpålagt 

tjenesteyting må balanseres mot en sunn kommuneøkonomi.(…)» 
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10. I kapittel «Mål for utvikling» side 22 tas følgende inn bakerst i fjerde avsnitt om 

livsløpsperspektiv: «Kommunen ønsker å ha kontinuerlig fokus på arbeidet med 

sammenhengene mellom miljø, livsstil og forbruk for å sikre et godt grunnlag for 

forvaltningen av fremtidige generasjoners naturarv.» 

11. I kapittel «Risiko og sårbarhet» på side 19 tas følgende inn bakerst: «Begrepet 

”Bærekraftig utvikling” er opprinnelig definert som ”en utvikling som tilfredsstiller 

dagens generasjons behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners 

mulighet til å tilfredsstille sine behov.” Hitra kommune har utarbeidet en energi- og 

klimaplan som lister opp mål for redusert klimautslipp og energibruk, og det er de siste 

år arbeidet med å løfte kvalitetsnivået på kommunale bygninger slik at disse er mer 

energibesparende ut fra punkter i denne planen. Hitra har også et stort mangfold av 

naturressurser som er viktig både for næringsutvikling og for befolkningens mulighet for 

å utøve friluftsliv. I arealplanen er det fokusert på et balansert forhold mellom vern og 

bruk. Dette forholdet vil igjen bli vurdert ved rullering av kommuneplanens arealdel.» 

12. Tittel på kapittel om «Risiko og sårbarhet» endres til «Risiko og sårbarhet, miljø og 

bærekraft». 

13. Teksten gjennomgås språkmessig og rettes opp. 

14. Administrasjonen pålegges å rette opp plandokumentet i henhold til godkjent vedtak, 

samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
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Bakgrunn for saken 

Hitra kommune har gjennom vedtak av kommunal planstrategi vedtatt full revisjon av 

kommuneplanen. Med dette menes revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Ny 

plan- og bygningslov, ny folkehelselov, ny helse- og omsorgslov og en utvikling som ikke følger 

de trender som ble forutsatt i forrige samfunnsplan, er noe av bakgrunnen for at kommuneplanen 

er tatt opp til revisjon. 

 

Saksopplysninger 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være en langsiktig plan som forteller oss hvordan vi skal 

skape et best mulig samfunn for oss og for de som kommer etter oss. Planen skal ha en bred 

samfunnsmessig tilnærming og skal trekke de lange linjene for å oppnå ønskede målsettinger. 

Langsiktige utfordringer skal belyses spesielt og planen skal vise hvordan vi har tenkt å møte 

disse. Planen vil fungere som styringsverktøy for kommunen sin helhetlig planlegging og vil 

danne grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Styringsverktøyet skal bidra 

til økt forutsigbarhet og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og regionalt. 

Samfunnsdelen skal ha et planperspektiv på minimum 12 år, men bør også ta for seg 

utviklingstrekk som strekker seg utover dette. Samfunnsdelen skal også ha en handlingsdel som 

angir hva som skal prioriteres av tiltak i de 4 første årene av planperioden. Handlingsdelen skal 

revideres årlig. 

 

Planoppstart ble vedtatt i Hitra formannskap i sak 9/13 den 15. januar 2013 samtidig som 

planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble utlagt til offentlig ettersyn. 

Planoppstart ble kunngjort i avis 29. januar 2013. 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble kunngjort 29.januar 2013 og utlagt til 

offentlig ettersyn i perioden 29. januar 2013 - 14. mars 2013. Planprogrammet ble endelig fastsatt 

i Hitra kommunestyre i sak 48/13 i sak 18. juni 2013. 

Det ble avholdt kreativ idedugnad på Brekstad den 5.-7. april 2013 hvor politikere, frivillige og 

næringsliv møttes for å diskutere Hitra sin utvikling. Det ble også avhold politisk kafémøte på 

DalPro 31. oktober 2013. Resultatet fra disse samlingene er inkludert i planforslaget. 

 

Forslag for samfunnsplanen ble fremmet for utlegging til offentlig ettersyn i møte i Hitra 

Formannskap 07. april 2014 i sak 43/14. Vedtaket ble oversendt sektormyndigheter og andre 

berørte parter 11. april 2014. Offentlig ettersyn av planforslaget ble kunngjort i avis 11. april 

2014. Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn i perioden 11. april 2014 – 26. mai 2014. 

 

Gjør oppmerksom på at sakens vedlagte planforslag ikke er rettet i henhold til innstillingen da 

dette gjøres etter vedtak. 

 

Følgende merknader er mottatt i perioden: 

 
Dok

nr 
Høringsuttalelser Faglig vurdering av merknaden i 

forhold til planforslag utlagt til 

offentlig ettersyn: 
 Statens Vegvesen har i brev av 05.05.2014 følgende merknader: 

«Vi viser til oversendt planmateriale, datert 10.04.2014. 

Vi ser at folkehelse har stort fokus i deres plan, både med mål om 

aktive innbyggere, tidlig innsats og forebygging av helseproblemer 

blant barn og unge. Trygge trafikkløsninger for myke trafikanter er 

både et folkehelse- og trafikksikkerhetstiltak, og vi er fornøyd med 

at kommunen har nevnt det å etablere gang- og sykkelveier på 

veistrekninger som har stor trafikkmengde, i sammenheng med 

stimulering til boligbygging. 
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Statens vegvesen ønsker at kommunene skal styrke det lokale 

skade- og ulykkesforebyggende arbeidet, med spesielt fokus på 

trafikksikkerhet. I henhold til Folkehelseloven §§ 5, 6 og 7 har 

kommunen plikt til å identifisere folkehelseutfordringer, samt 

fastsette strategier for eventuelle nødvendige tiltak. Forholdet til 

trafikkulykkessituasjonen kommer inn under dette. 

I den forbindelse vil vi vise til trafikksikkerhetsplanen for Sør-

Trøndelag, der kommunenes folkehelsearbeid er fyldig omtalt: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/22

4333 

Som et ledd i regjeringens nasjonale strategi for forebygging av 

ulykker som medfører personskade 2009-2014 

(http:regjeringen.no) bør ulykkesforebyggende arbeid derfor være 

et tema i kommuneplanens samfunnsdel. 

Vi anbefaler Hitra kommune om å utvikle en trafikksikkerhetsplan 

som må inneholde de nødvendige vurderinger og ivareta eventuelle 

forholdsregler. I tillegg til fysiske tiltak finnes også muligheter til å 

knytte seg til prosjekter hvor man kan søke om midler til 

forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. 

Prosjekter som for eksempel «RPM» (Rett På Målgruppa) og «Kjør 

for Livet», er vel så viktige for trafikksikkerhet som fysiske tiltak.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikksikkerhetsplan for Hitra 

kommune ble sist vedtatt i sak 

109/13 den 21.11.2013.  

 

For å følge opp Statens Vegvesen 

sin uttalelse tas følgende 

formulering inn i samfunnsplanen 

på side 24 sist i femte avsnitt: 

«Dette omfatter også kontinuerlig 

arbeid med trafikksikkerhetstiltak.» 

 

 

 Orkdal kommune har i brev av 02.05.2014 følgende merknader: 

«Orkdal kommune har ikke merknader til kommuneplanens 

samfunnsdel og ønsker lykke til med det videre arbeidet.» 

 

 Hestnes velforening har i brev av 15.05.2014 følgende merknader 
«Innspill til Høring - Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2026 for 
Hitra kommune fra Hestnes velforening: 
Det er svært viktig med rent vann / kommunalt vann til våre 
beboere, ferierende og næringsvirksomhet. Vi ønsker dette som 
tilleggspunkt i kommuneplanens samfunnsdel for perioden. Viser til 
sak på vegne av vannkomiteen i Uthitra: 
Sak: Kommunalt vanntilknytning på strekningen Melandsjø-Risnes-
Småge-Hestnes- 
Stamnes. 
Vannkomiteen for kommunalt vann i UTHITRA er: 
Lars Dagfin Hestnes 
Tidemann Fillingsnes 
Alf Roger Dahlø 
Ivar Nesset. 
Vannkomiteen ønsker at Hestnes Velforening melder inn vår sak 
om kommunalt vann som høring til kommuneplanens arealdel. 
Vi viser i skriv til Hitra Kommune v/Rådmann en oversikt over 
eksisterende bebyggelse for hele strekningen med et 
inntektspotensial på kr.551.140.- i samlet årsgebyr og tilsvarende 
kr.782.250.- i samlet tilknytingsavgift. 
Totalt kjent potensiale for hele strekningen, som også inkluderer 
ferdig regulerte hus- og fritidsboligtomter samt hus- og 
fritidsboligtomter relaterte til reguleringsplaner i arbeid, viser 
kr.1.278.257.- i samlet årsgebyr og tilsvarende kr.1.914.948.- i 
samlet tilknytningsavgift, se vedlegg. 
Det har siden starten av 2000 tallet vært et sterkt ønske om 
utbygging av offentlig vannforsyning på den aktuelle strekning og 
beboerne ønsker dette vil bli utredet og realitetsbehandlet i nær 
fremtid.» 

 

 

 

I kommuneplanens delmål 1.5 «Vi 

skal ta vare på våre innbyggere», 

står det i siste avsnitt «Hitras 

tjenestetilbud innenfor kommunens 

primære oppgaver bære preg av god 

kvalitet og være tilpasset brukernes 

behov.» Dette omfatter også vann til 

alle både permanent boende og 

besøkende innbyggere. Innspillets 

punkt synes dermed allerede dekket 

i forslag til plan. 

 Trondheim Havn har i brev av 15.05.2014 følgende merknader: 

«Viser til oversendelse av 10.04.2014. 
Trondheim Havn har tatt opp saken internt og har ingen 
kommentarer til planen. 
Vi ønsker Hitra kommune lykke til i planarbeidet.» 

 

 Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har i brev av 20.05.2014 

følgende merknader: 
«Vi viser til oversendt forslag til kommuneplanen samfunnsdel for 
Hitra kommune 2014-2026. 

 

 

 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/224333
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/224333


Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: 

 

Hitra kommune  Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 

7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  

E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no 

 

 Side 8 av 8 

Generelt 

Kommuneplanens samfunnsdel er et sentralt verktøy for 
kommunens helhetlige planlegging. Kommunen skal vektlegge 
viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de 
strategiske valg kommunen tar. Hitras plan er knyttet til dette, godt 
gjennomarbeidet, oversiktelig og lett å finne fram i. Som oppfølging 
av kommuneplanen er det viktig med kobling til økonomi- og 
handlingsplaner. 
Fylkesmannen har for øvrig følgende innspill til planarbeidet: 
Barn og unge 

Et av hovedfokusene skal være forebygging blant barn og unge. - 
det er positivt. 
Under delmål 1.5 er det uttalt at: «Barn og unges tilbud på 
oppvekstarenaene 
skal kjennetegnes av læring, mestring og utvikling. Hitra vil arbeide 
for at foreldre skal føle hjelp og støtte i rollen som oppdragere. Det 
skal arbeides for god integrering av alle tilflyttere.» Det er avholdt 
diverse møter i planprosessen så som kafemøte og 
strategidiskusjon. Fylkesmannen savner imidlertid en sterkere 
involvering av barn og unge i planprosessen. Dette kan f.eks. gjøres 
gjennom temaundervisning i skolen. jf. for øvrig vår uttalelse til 
planprogram. 
Sosial og helse 

Det framgår ikke om barn og unge har medvirket spesielt i 
planarbeidet. En særlig involvering av denne gruppen vil kunne gitt 
positive resultater for planarbeidet og for inkludering av barn og 
unge i det lokale samfunnsliv. jf. også merknad under Barn og unge. 
17% av befolkningen er innvandrere som kommer fra over 50 
nasjoner. Prognoser tilsier en økning fra vel 4200 innbyggere til 
5700 i 2040. Befolkningsveksten er et resultat av 
arbeidsinnvandring, og det er også denne gruppen som gir 
fødselsoverskudd i kommunen. Andel «opprinnelige» Hitterværinger 
går ned, både prosentvis og i faktisk antall. Denne situasjonen 
krever stor innsats for at nye innbyggere skal bli integrert i 
lokalmiljøet og i arbeidslivet på en god måte. Oppgaven bør vies 
stor oppmerksomhet i det videre arbeidet i handlingsprogram og 
arealplaner. Medvirkning fra nye innbyggere vil være avgjørende. 
Samfunnssikkerhet 

Det er bra at kommunen har satt av et eget kapitel til risiko og 
sårbarhet i kommuneplanen. 
Det er viktig å forankre den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen 
også i kommuneplanens samfunnsdel. Første avsnitt synes å vise 
en god kobling mellom denne analysen opp mot kommuneplanen. 
Derimot savnes det videre i avsnittet en synligjøring av de strategier 
kommunen har for å redusere risiko og sårbarheter som kommer av 
den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen kommunen skal ha, 
samt hvilke utfordringer kommunen identifiserer som størst. 
Innholdet i avsnittet synes ikke å gjenspeile kommunens helhetlige 
arbeid med risiko og sårbarhet. 
Landbruk og bygdeutvikling 

Samfunnsdelen legger politiske premisser for kommuneplanens 
arealdel. Det er derfor viktig at også landbruket behandles i 
kommuneplanens samfunnsdel. I forslaget går det fram at Hitra har 
hatt en negativ utvikling innen jordbruk hvor det er forsøkt 
avbøtende tiltak med stimulering til satsing innen konseptet kortreist 
mat. 
Samfunnsdelen har fokus på Hitra som næringskommune. Med 
bakgrunn i jordbrukets negative utvikling i kommunen, savner 
Fylkesmannen en målsetting knyttet til fremtidig satsing innenfor 
landbruket. Utfordringen for husdyrbruket på Hitra er å ta vare på 
melkeproduksjonen. Både for storfehold og lammeproduksjon er det 
viktig å ta vare på og stimulere produsentmiljøet. Hitra er 
Trøndelagskystens største reiselivskommune og det vil også være 
naturlig å se på mat og reiseliv i sammenheng jf. hovedmål 3. 
Knyttet til delmål 3.3 «Vi skal legge til rette for bygging av hytter», 
mener Fylkesmannen det viktig at det søkes løsninger som ivaretar 
landbruksinteressene i kommunen. I tillegg til jordvern, gjelder dette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmetodikken med 

gjennomføring av årlige kafémøter, 

vil ivareta kontinuerlig dialog med 

alle grupper av kommunens 

innbyggere og imøtekomme 

fylkesmannens merknader 

vedrørende dette. 

 

 

 

I kapittel om «Risiko og sårbarhet» 

side 19, tas følgende inn i første 

avsnitt: 

«Kommunens overordnede risiko- 

og sårbarhetsanalyse ble sist vedtatt 

i K-sak 47/09, 28.05.2009. ROS-

analyser gjennomføres innen 

kommunens områder iht. krav i 

lovverk. Kommunen har egen plan 

for kriseledelse. Denne rulleres 

kontinuerlig.» 

 

I kapittel om «Risiko og sårbarhet» 

side 19, tas følgende inn i fjerde 

avsnitt: 

«Hitra er sårbar for klimatiske 

endringer da kommunens 

hovednæring er avhengig av stabile 

klimatiske forhold. En økning i 

havtemperatur vil kunne være kritisk 

for oppdrettsnæringen. Ekstremvær, 

skipskatastrofer med utslipp og 

havnivåstigning er også vesentlige 

risikofaktorer for Hitra kommune. 

Kommunens vanntilgang er også en 

viktig faktor. Drikkevann og 
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særlig fokus på å minske konfliktene 
mellom beitebruk og fritidsbebyggelse, samt ivareta 
kulturlandskapet. 
Miljøvern 

De viktigste utfordringene innen miljøvern er innarbeidet i planen. 
Samfunnsplanen er et godt grunnlag for det videre 
kommuneplanarbeidet.» 

produksjonsvann innenfor lokal 

industri baseres på overflatevann 

som renses. Vanntilgang er 

avgjørende i utviklingen av 

samfunnet på Hitra.» 

 

I kapittel om «Sysselsetting og 

næringsutvikling» side 16 tas 

følgende inn i tredje avsnitt: «Hitra 

skal fortsette arbeidet for å 

opprettholde gode vilkår for 

landbruksdrift i kommunen.» 

 

I kommuneplanens delmål 3.3 side 

27 tas følgende inn i siste setning: 

«…, og det skal søkes løsninger som 

ivaretar landbruksinteressene og 

kulturlandskapet i kommunen.» 

 Fiskeridirektoratet har i brev av 21.05.2014 følgende merknader: 

«Vi viser til tilsendte høringsutkast av kommuneplanens 

samfunnsdel for Hitra kommune.  

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning  
Fiskerimyndighetene er ansvarlig for forvaltning av de levende 

marine ressursene, fiskerinæringen og kontroll med 

akvakulturnæringen. Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse 

interessene i det regionale og lokale planarbeidet, blant annet for å 

sikre areal til høsting av natturressurser og matproduksjon i sjø 

innefor bærekraftige rammer.  

Fiskeridirektoratet region Trøndelag vil komme med følgende 

kommentar til kommuneplanens samfunnsdel:  

Fiskeri- og havbruk er en viktig del av næringsvirksomheten i Hitra 

kommune, og regionen forøvrig. En synliggjøring av kommunens 

tanker omkring utvikling av og utfordringer rundt de marine 

næringene framover vil, slik Fiskeridirektoratet ser det, være en 

styrke for planen. Fiskeridirektoratet region Trøndelag kan være 

behjelpelig med statistisk materiale, informasjon om allerede 

kartlagte marine ressurser, fiskefelt, trålfelt, akvakulturlokaliteter, 

samt kaste- og låssettingsplasser. 

Utover dette har Fiskeridirektoratet ingen merknader til planen.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kapittel om «Sysselsetting og 

næringsutvikling» side 16 tas 

følgende inn i andre avsnitt: «Hitra 

kommune skal arbeide for at 

oppdrettsnæringen skal ha fortsatt 

gode bærekraftige vekstvilkår både 

innenfor egne kommunegrenser og i 

regionen.» 

Videre arbeid med analyser av 

arealer egnet til nye lokaliteter og 

avsetting av disse gjøres gjennom 

arbeidet med kommuneplanens 

arealdel. 

 Kystverket Midt- Norge har i brev av 23.04.14 følgende 

merknader:  

«Viser til kommunens oversendingsbrev 09.04.2014 med vedlegg. 

Hitra kommune har i sitt planstrategidokument vedtatt full revisjon 

av kommuneplanen. 

Med dette menes revisjon av både kommuneplanens samfunnsdel 

og arealdel. 

Etter vedtak i Hitra Formannskap 07.04.2014 sak 43/14 er 

kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 lagt ut til 

offentlig ettersyn. 

Kystverket har ikke avgjørende innvendinger, men er rimelig sikre 

på at nyutviklede havne og infrastrukturtiltak med tanke på bruk av 

sjøen og sjøveien også i framtida vil være bærende for 

samfunnsutviklinga på Hitra.» 

 

 

 

 

 

I kapittel om «Sysselsetting og 

næringsutvikling» side 16 tas 

følgende inn bakerst i siste avsnitt: 

«Nyutviklede havne- og 

infrastrukturtiltak med tanke på 

bruk av sjøen og sjøveien vil også i 

fremtida være bærende for 

samfunnsutviklinga på Hitra.» 

 

 Sør- Trøndelag fylkeskommune har i brev av 23.05.2014 

følgende merknader: 

«Deres oversendelse av 09.04.2014. 
Hitra kommune har vedtatt revisjon av hele 
kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for 
kommunens egen virksomhet og for statens og regionale 

 

 

 

 

 

 

 



Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: 

 

Hitra kommune  Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 

7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  

E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no 

 

 Side 10 av 10 

myndigheters virksomhet i kommunen. Planen vil ha 

betydning for den nærmere politikkutforming, 
budsjettering, detaljert planlegging og tilrettelegging 
innenfor sektorene. 

 
Det er foretatt omfattende analysearbeid av kommunes 
måte å arbeide på. Den positive samfunnsutviklingen 
forklares ut fra et godt samarbeid mellom frivillige, 
næringsliv og offentlige tjenester. 
 
Hitra kommune ser sin viktigste oppgave og målsetting i å 

legge grunnlag for at alle skal ha et godt liv samt legge til 
rette for at veksten kan fortsette i kommunen. 
 
Folkehelse er bakteppe i forvaltningen i alle sektorer, og 
fokuset skal rettes mot helsefremmende og forebyggende 

arbeid i et livsløpsperspektiv. Det er essensielt at 

kommunen holder fokus på helsefremmende arbeid. Fysisk 
aktivitet, fokus på godt kosthold samt å motvirke 
ensomhet vil være sentrale faktorer i arbeidet. 
 
Hitra har valgt å satse på tre hovedmål for utviklingen de 
nærmeste årene: 
 

Hitra som bosted 
Hovedmål 1: Hitra skal bli mer attraktiv som bosted 
 
Hitra som næringskommune 
Hovedmål 2: Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter 
 
Hitra som destinasjon 

Hovedmål 3: Hitra skal bli mer attraktiv for besøk. 
 
Hitra vil være initiativtaker og pådriver i etablering og 
videreutvikling av arenaer for regional samhandling og 
utvikling. Stimulere til nettverk på tvers av næringer for å 
styrke samhandlingen mellom bedriftene. Hitra vil 

samarbeide over kommunegrenser, for å styrke regionen 
og å stå sterkere i fht arbeidsmarked og næringsutvikling. 
Hitra har også samarbeid over fylkesgrensen, med 
Kristiansund og Nord-Møre. 
 
Dette stemmer godt overens med ”Kysten er klar” 
samarbeidet. Målsettingen til ”Kysten er klar ” er å bidra til 

å utvikle denne delen av Midt-Norge til den mest 
spennende kystregionen i Europa gjennom å sette fokus på 

hovedsatsings-områder:  
 
Omdømme- og bolysttiltak  
Utvikling av kompetanse og teknologi som regionen 
etterspør  

Utvikling av en regional, helhetlig arealforvaltning  
 
Planleggingen av kystsonen er en viktig del av å skape 
gode rammebetingelser for en bærekraftig vekst på kysten 
i Sør-Trøndelag.  
 

Hitra kommune ønsker en samfunnsplan som kan ta høyde 
for den utviklingen kommunen har foran seg. Hitra er et 
samfunn og en organisasjon som ofte må ta ting ”på 
sparket” da endringene skjer raskt. Kommunen skal ikke 

fremstå som byråkratisk begrensende, men åpen, 
serviceorientert og inviterende. 
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Hitra er i flg Telemarksforskings rapport fra 2012 blant de 
mer «Suksessrike distriktskommuner». Dette forklares 
spesielt ved at fokus rettes på de menneskelige ressursers 

betydning og viser i stor grad at Hitra arbeider med en 
dugnadsmetodikk. 
 
Kommunen skaffer seg kunnskap og erfaring gjennom å 
avholde politiske kafémøter, en arbeidsmetodikk hvor Hitra 
kommune hvert år avholder en samling for å hente ut 
oppgaver det er viktig å prioritere i et kortsiktig perspektiv. 

Målene og strategiene som kommer frem i møtet 
innlemmes i handlingsplaner og økonomiplan og 
gjennomføres 
 
Utfordringen er i flg Telemarksforskning sannsynligvis at 

Hitra kommune også arbeider aktivt med å gjøre alle til 

lags, noe som på sikt kan redusere deres evner til å 
bevege seg mer målrettet og raskt i én definert retning. 
 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING, KLIMA OG ENERGI  
Planen mangler noe i fht langsiktig tenking om miljø og 
bærekraft. 
I forhold til regionalt prioriterte tema er også klima lite 

synlig/utydelig i planen. Her bør det tas inn en omtale av 
situasjonen, og kanskje noen flere mål ang. dette. 
 
Begrepet ”Bærekraftig utvikling” er omhandlet i fastsatt 
planprogram. I gjeldende samfunnsdel er det med et eget 
kapittel Miljø og bærekraft: 
 

Utfordringene innen miljø og bærekraft er knyttet 
til areal og arealforvaltning i tillegg til livsstil og 
forbruk, samt forvaltning og vern av ulike 
naturtyper. Bærekraftig utvikling, altså å finne 
balansen mellom bruk og vern, er den viktigste 
utfordringen i planen, og samfunnsdelen vil være 

førende for rullering av kommuneplanas arealdel. 
 
Kommunen har i tillegg satt seg viktige miljømål på 
energiøkonomisering, der et av de viktigste 
tiltakene er fjernvarme via sjøvarmepumpe i Fillan.  
Hitra har, sammen med Frøya hatt et av Norges 
mest omfattende kildesorteringsopplegg, som ble 

etablert i 1995.  
 

Hitra har i tillegg utviklet seg til å bli en av landets 
største vindkraftkommuner, med en produksjon 
som kan forsyne 5 ganger Hitras befolkning. Hitra 
vindpark vurderer utvidelse. Hitra vindpark på 
Eldsfjellet  

 
Et av hovedmålene for Hitra kommune er ”Hitra – 
med livskvalitet for alle”. Kommunen ønsker med 
dette å profilere seg som en kommune som ser 
sammenhenger mellom miljø, livsstil og forbruk, 
også med tanke på framtidige generasjoner. 

 
Dette kapitlet bør bearbeides og videreføres i den nye 
planen. 
 

Videregående skole har stor betydning for 
samfunnsutviklingen og bør vies større oppmerksomhet i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kapittel om «Risiko og sårbarhet» 

side 19 tas følgende inn bakerst i 

femte avsnitt: «Kommunen skal 

være bevisst på den utfordring som 

ligger i at man arbeider aktivt med å 

gjøre alle til lags, noe som på sikt 

kan redusere evnene våre til å 

bevege seg målrettet og raskt i en 

definert retning.» 

 

 

 

 

I kapittel «Mål for utvikling…» side 

22 endres første avsnitt til: «Hitra 

kommune ser sin viktigste oppgave 

og målsetting i å legge grunnlag for 

at alle skal ha et godt liv på Hitra 

samt legge til rette for at veksten 

kan fortsette i kommunen samtidig 

som det tas hensyn til regionale og 

nasjonale målsettinger vedrørende 

klima, miljø og bærekraft. 

Utfordringene innen miljø og 

bærekraft er knyttet til areal og 

arealforvaltning i tillegg til livsstil 

og forbruk, samt forvaltning og vern 

av ulike naturtyper.  

Godt nivå på lovpålagt tjenesteyting 

må balanseres mot en sunn 

kommuneøkonomi.(…)» 

 

 

 

I kapittel «Mål for utvikling» side 22 

tas følgende inn bakerst i fjerde 

avsnitt om livsløpsperspektiv: 

«Kommunen ønsker å ha 

kontinuerlig fokus på arbeidet med 

sammenhengene mellom miljø, 

livsstil og forbruk for å sikre et godt 

grunnlag for forvaltningen av 

fremtidige generasjoners naturarv.» 

 

 

Det henvises til delmål 2.1 på side 
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planen, f.eks i forhold til samarbeid skole og næringsliv, 

trafikksikkerhet, tiltak overfor andel som ikke fullfører etc. 
 
Fysisk aktivitet, friluftsliv idrett  

Fylkeskommunen ønsker fokus på anleggsutvikling i 
områder med stor befolkningsvekst. Det er i dag 
gjennomsnittlig fire års ventetid på spillemidler til anlegg 
for fysiske aktivitet og idrett. Det er bygd få eller ingen 
anlegg i interkommunal regi i Sør-Trøndelag. Det utfordres 
til samarbeidsmodeller ut over egen kommune. 
Interkommunale anlegg kan søke ekstra spillemidler. Målet 

må være å få flere og bedre anlegg for pengene, gjennom 
samarbeid og interkommunal anleggsplanlegging.  
 
Det vises til egen uttalelse fra Statens vegvesen datert 
28.04.2014. 

 

Vi forutsetter at målformuleringene blir gjennomgående 
slik at de også gjenkjennes i arealdelen, vi ønsker lykke til 
med videre arbeid.» 

26. 

 

 

 

Det henvises til delmål 1.5 på side 

24. 

 

 Trondheim kommune har i brev av 27.05.2014 følgende 

merknader: 

«Formannskapet avgir følgende uttalelse:  
Trondheim kommune har fått oversendt Hitra kommunes utkast til 
kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026. Utkastet er et kort og 
oversiktlig dokument som gjør ryddig greie for utfordringer Hitra 
kommune står overfor og hvilke mål og strategier som bør velges 
for å møte disse utfordringene. 
 
Analysedelen (Dagens Hitra – hvor er vi nå?) er ganske generell og 
vi legger til grunn at dette arbeidet bygger på analyser som 
foreligger i andre rapporten. Det vi savner eksplisitt i denne delen 
er omtale av miljøutfordringene. Hvilke miljøutfordringer helt 
konkret står Hitra overfor? Hva kan gjøres for å redusere 
transport? Er havneutbyggingen et bidrag til å redusere gods- og 
fisk-transporten som i dag går med bil? Er det lett for innbyggerne 
å leve miljøvennlig? Hvilke tilpasningstiltak er aktuelle ved flom, 
havstigning eller liknende?  
 
Målformuleringene treffer de utfordringene Hitra står overfor, 
med vekt på å gjøre kommunen attraktiv å bo i, drive bedrift i, og 
besøke. Miljø bør være med også her.  
 
Arbeidsformen som er brukt ved utarbeidelsen av planen, med 
kafémøter for befolkningen, gir et viktig supplement til statlige 
pålegg og bakgrunnsanalyser. Det ser ut til at denne 
arbeidsformen skal benyttes også for framtidige konkretiseringer 
av innsatsen knyttet til planarbeidet. Det er en spennende og 
krevende arbeidsform, som kan ha svært viktige virkninger for 
deltakelsen i lokaldemokratiet.  
 
Utformingen vil vi gjerne rose, den er tiltalende og har god 
lesbarhet både på nett og på papir. Vi vil anbefale en språkvask for 
å ta bort bruken av ordet fokus, som dominerer deler av teksten. 
Ved å tvinge seg selv til å velge en annen formulering, kan 
erstatningen bli et verb, som viser hvilke aktive handlinger 
kommunen skal gripe til, i stedet for og ”ha fokus på” saken.» 

I kapittel «Risiko og sårbarhet» på 

side 19 tas følgende inn bakerst: « 

«Begrepet ”Bærekraftig utvikling” 

er opprinnelig definert som ”en 

utvikling som tilfredsstiller dagens 

generasjons behov uten at det går 

på bekostning av fremtidige 

generasjoners mulighet til å 

tilfredsstille sine behov.”  

Hitra kommune har utarbeidet en 

energi- og klimaplan som lister opp 

mål for redusert klimautslipp og 

energibruk, og det er de siste år 

arbeidet med å løfte kvalitetsnivået 

på kommunale bygninger slik at 

disse er mer energibesparende ut fra 

punkter i denne planen. 

Hitra har også et stort mangfold av 

naturressurser som er viktig både 

for næringsutvikling og for 

befolkningens mulighet for å utøve 

friluftsliv. I arealplanen er det 

fokusert på et balansert forhold 

mellom vern og bruk. Dette 

forholdet vil igjen bli vurdert ved 

rullering av kommuneplanens 

arealdel.» 

 

Tittel på kapittel om «Risiko og 

sårbarhet» endres til «Risiko og 

sårbarhet, miljø og bærekraft». 

 

Se forøvrig svar på merknader fra 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 

Teksten gjennomgås språkmessig og 

rettes opp. 

 Frøya kommune har i brev av 27.05.2014 følgende merknader: 
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Frøya kommune tar det oversendte planforslaget: 

«Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014 – 2026» fra 

Hitra kommune, til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tar det oversendte planforslaget: 

«Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014 – 2026» fra 

Hitra kommune, til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev fra Hitra kommune med vedtak i FSK og 

høringsforslag. 

 

Saksopplysninger:   
 

Hitra kommune har gjennom vedtak av kommunal planstrategi 

vedtatt full revisjon av kommuneplanen. Med dette menes revisjon 

av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Planoppstart ble 

vedtatt i Hitra formannskap den 15.01.13, samtidig som 

planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble 

lagt ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet ble endelig fastsatt i 

Hitra kommunestyre 18.06.13.  

Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026 for Hitra 

kommune ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11.04.2014 – 

26.05.2014. Planforslaget er oversendt til nabokommuner, 

fylkeskommunale og statlige myndigheter, sentrale 

interesseorganisasjoner og interne høringsinstanser til uttalelse. 

Som følge av fristen, har vi bedt om noen dagers utsettelse for at vi 

skal kunne få behandlet saken i kommunens planutvalg. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannens oppfatning er at Hitra kommune har laget et 

innbydende og informativt forslag til kommuneplanens 

samfunnsdel. Dokumentet er lettfattelig, med klare overordnede 

mål for utviklingen av Hitra. Disse overordnede målene for 

utviklingen av Hitra i årene mot 2026 kan oppsummeres følgende: 

• Hitra skal bli mer attraktiv som bosted 

• Hitra skal bli mer attraktiv for bedrifter 

• Hitra skal bli mer attraktiv for besøk 

 

I tillegg settes det seks mål for Hitra kommune som organisasjon. 

Disse er som følger: 

1. Hitra kommune skal levere gode tjenester (skal være 

effektiv og styrbar både politisk og administrativt) 

2. Hitra kommune skal ha kontinuerlig fokus på åpenhet, 

innsyn og deltagelse i sentrale prosesser (demokrati) 

3. Hitra kommune skal ta vare på og videreutvikle de ansatte 

(kunnskapsforvaltning) 

4. Hitra kommune skal ligge i forkant og hele tiden være klar 

til å drive frem nye innovasjoner 

5. Hitra kommune skal utvikle seg til å bli nettverksorientert 

(internt og eksternt) 

6. Hitra kommune skal utvikle sin evne til å mobilisere 

samfunnets totale ressurser med tanke på utvikling og 

krisehåndtering. 
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Regjeringens varslede kommunereform vil etter all sannsynlighet 

endre på dagens kommunebilde. Hvordan resultatet kan bli for vår 

region er ikke avklart, men fremtidige sammenslåinger av 

kommuner vil etter alt å dømme bli et tema i årene fremover. Slik 

vi har lest dokumentet, er dette temaet ikke berørt i planforslaget. 

Dette kan ha sin naturlige forklaring på bakgrunn av at denne 

varslede reformen nylig er blitt kommunisert ut av regjeringen. 

Utover dette har ikke rådmannen noen kommentarer til 

planforslaget. 

Det henvises til samfunnsplanens 

delmål 1.3 og 2.2 hvor det tydelig 

kommer frem at Hitra kommune 

ønsker å samarbeide. Det syntes lite 

klokt av oss å fremme noen videre 

konkretisering av dette i 

kommuneplanens samfunnsdel for 

Hitra kommune, før prosessene og 

dialogen rundt temaet er 

gjennomført. 

 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 

Svalbard (DMF) har i brev av 02.06.2014 følgende merknader: 

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 

Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, mottatt 28.05.2014.  

DMFs forvaltningsområde  

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og 

utnytting av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at 

mineralressursene blir ivaretatt i plansammenheng.  

Saken  

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel viser at Hitra 

kommune ønsker å tilrettelegge for videre vekst og utvikling i 

kommunen. Det vises til konkrete mål som å tilrettelegge for 

bolig- og fritidsboligbygging og tilrettelegging for nye 

næringsarealer. Det vises også til målsettinger om å tilrettelegge 

for infrastruktur som for eksempel gang- og sykkelveier.  

Innspill fra DMF  

DMF sitt innspill i denne sammenhengen er at kommunen så 

langt det lar seg gjøre bør være selvforsynt med nødvendige 

byggeråstoffer. For Hitra gjelder dette i hovedsak pukk da 

grusressurser ikke er registrert på Hitra i grus- og pukk 

databasen til Norges geologiske undersøkelser (NGU).  

Større utbyggingsplaner gjør at behovet for råstoffene øker. Selv 

om det på dette stadiet i planleggingen ikke er snakk om 

konkrete planer, så er det viktig at kommunen er klar over at 

den veksten som det legges opp til i samfunnsdelen, vil kreve 

nødvendig tilgang på byggeråstoff.  

På et generelt grunnlag anbefaler vi ut fra et klima- og 

miljøperspektiv at transportavstander ikke blir for store. Det er 

også viktig å merke seg at kostnader knyttet til transport av 

byggeråstoffer øker i takt med avstand mellom uttak og der 

masser skal anvendes. Det er videre viktig å ha kjennskap til at 

ulike utbyggingsprosjekter stiller ulike krav til kvalitet og 

egenskaper ved byggeråstoffene, og at dette igjen er knyttet til 

den mineralske forekomsten som råstoffet hentes ut fra.  

Dersom dere ønsker nærmere informasjon om mineralressurser i 

Hitra kommune, så finnes dette på NGU sin hjemmeside: 

http://www.ngu.no/no/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I arbeidet med ny kommuneplanens 

arealdel vil den lokale 

ressursknappheten på byggeråstoff 

bli viet vesentlig oppmerksomhet. 

Nye uttaksområder vil legges inn i 

kommuneplanen gjennom dette 

arbeidet. 

  

Ut fra overnevnte vurdering vil en ovenfor Hitra kommunestyre tilråde egengodkjenning 

av kommuneplanens samfunnsdel under forutsetning av at endelig planforslag endres i 

henhold til innstillingens punkter. 


